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প্রস্তাবনা । 
নানা 

মন্ত্রক্তি পরীক্ষ! করুন। 

কল বেদ-মন্ত্ই মানুষের ইছলৌকিক ইউগাধক ৪ গারলৌদিক 
মঙ্গলবিধায়ক | তারই কথেকটা মন এট খথে প্রন্টটিত হষঈটল। শান্ত 
বলেন।-“এই ধকল মন্ত্র বিধিপূর্বক জগ করলে অভীঙফল প্রাপ্ত 

ইওয়। যায়।, 

নকল মন্ত্রের ফল!ফল পরীক্ষ! কাঁরণার দৌঁঙ।গ্য আমাদিগের হয় নাই। 
যাহ! একটু পরীক্ষা! করিবার অমর পাষ্টথাছি, তাহাতে বিশ্ব 
হইয়াছি। অলৌকিক মন্ত্রকি! তাহার ফল অগাধারগ! যদি কেহ 
অবদর গন, যদি কাহারও ভাগ্য মে অবদর তাহাকে প্রান করে 

তিনি মন্ত্রশকতি পরীক্ষ! করিয়! দেখিতে পারেন। 
ঈ ঙ 

ধী 

পরীক্ষার অতরায় দুর করিতে মন্্রপক্ির 
সহাগতা লউন। 

তবে গীক্ষা পক্ষে অন্তরায় আছে-অগংখ্য। পরীক্ষায় প্রথম 
জীব --চিউতস্ধি মনাইৈর্য। অগ্ত,ওচি বহিঃুচি লম্পাদন-পর্বক 
চিততদধির ও খনার প্রচেষ্টা আবস্টীক। এব্্রকারে ইউলাতে 



€ জ্ঞানবেদ। 

সন্বল্পপূর্ববক মন্ত্র জপ করিলে, নিশ্চয়ই নিধি আপিবে। ইহাই 
শাস্ত্রের নির্দেশ। 

ংলারে নান। বিষয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা চলিয়াছে। স্থখৈর্যয 

লাভের জন্য মানুষের পরীক্ষার অস্ত নাই। বিদ্কান-বলে দিন দিন যে 
অসাধ্যনাধন হইতেছে, প্রাণপাত পরীক্ষাই তাছার মুলীভূত।| তবে 

হুঃখের বিষয়, পরীক্ষা এখন একদিকেই কেন্দ্রীভূত হয়৷ পড়িয়াছে। 
আধ্যাত্মিকতার পরীক্ষা! ভুলিয়! গিয়া, মানুষ এখন জড়-জগতের পরীক্ষাতেই 

আত্মোৎসগগ করিখাছে। ছুইটা চক্ষুর একটা চক্ষু অন্ধ হইয়াছে; একটা 
চক্ষুমানত্র কার্য্যকরী রহিয়াছে। প্রবাহিণীর দুইটা পথের একটী পথ 
অবরুদ্ধ; অপর পথে ক্ষীণপারা মাত্র প্রবাহিত। 

এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য--অন্ধনয়ন উম্মীলন কর১--অবরুদ্ধ নদীর 
পথ মুক্ত কর । আশ! এই যে, মানুষ একবার আধ্যাত্মিক শক্তি লঞ্চষের 

জন্যা অভিনব পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হউক ;--উপেক্ষিত পরিত্যক্ত পথ আর 

একবার অনুসরণ করিয়া দেখুক। ঢেই পথেই দেখিতে পাওয়। যাইবে _- 

বুঝিতে পারা যাইবে--কি অমানুষিক শক্তি সে পথে ক্রিয়াশীল রহিয়াছে! 

কণ্মবৈগুণ্যে মানুষের শক্কিক্ষয়ের এবং ছুর্দিশার অবধি নাই। চেষ্টার 
পর চেষ্টা করিয়া মানুষ সেই কম্ম-বৈগুণ্য দুর করিবার জন্য প্রবত্বপর 

রছিয়ছে। [কন্ত কেবল করের দ্বারা্ট যে কর্মম-বৈগুণ্য দূর করিতে পার! 
যায়, তাহ! বলিতে পারি না। তৎপক্ষে দৈবের লহায়ত। (বিশেষ আবশ্যুক। 

মন্ত্রশক্তি নেই দৈবের লহায়তা আকর্ণ করে। কর্মের হত দেবের 
সংযে।গ ঘটিলেই পিদ্ধিলাভ হইয়। থাকে। 

৯ 

বাদ-প্রতিবাদের নিরননে । 

এখানে প্রতিবাদের কথ! উঠিতে পারে। কেন-না, প্রো নিদ্ধাস্তের 

বিপরীত ফলও কখনও কখনও প্রত্যক্ষীভূত হয়। এমনও দেখ। যায়, 
ছুই ব্]ক্তি একই প্রকার অধ্যবদায়ের লছত একই প্রকার কর্মে নিযুক্ত 

হুইয়াছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন বিফলমনোরথ এবং জপর জন 
সফলকাম হইতে পারিয়াছে। অপিচ, এমনও দেখ। যায়, এক ব্যক্তি, 

দৈবের সহায়তা লাভের জদ্য মন্ত্রশক্জির সহায়ত! লইয়াও ফললাভ করে, 



জানষৈদী | 

নাই; কিন্ত অপর ব্যক্তি বিনা-মন্ত্র-নাহায্যে ফললাত করিয়াছে। এবন্বিধ 
ফলপার্থক্যের কারণ কি? * 

প্রশ্ন- বিষম সমস্যামুূলক ! এ প্রশ্নের সমাধান এ পর্য্যন্ত লম্যক্ 

সাধিত হইয়!ছে বলিয়া জানিতে পার! যায় নাই। আমরাও এ প্রশ্নের যে 
প্রকার সমাধানের চেষ্টা পাইব, তাহাও যে সর্ববাদিমন্মত বা সকলের 

শ্রীতি প্র হইবে, তাঁহা মনে করিতে পারি না। তবে দৃষ্টিশক্তির তারতম্য 
অনুন।রে একই বস্তু বিভিন্ন জনের নিকট বিভি্নরূপ প্রতিভাত হয়, ইহাও 
তে। প্রত্যক্ষ করি! অতএব, যে দৃষ্টিতে যে বিশ্বান লইয়া যে পথে আমর! 
অগ্রনর হইয়াছি, যত দিন পর্য্যন্ত তাহ। ভ্রান্ত বলিয়। প্রতিপন্ন না হইবে, 

পরস্ত অভ্রান্ত সত্য বলিয। ধারণ! থাকিবে, সেই পথই তত দিন পর্যযস্ত 

শ্রেষঃনাধক বলিয়। তাহারই অনুলরণ করিব; পরন্ত সেই পথের বাঙাই 

ঘেোষণ। করিতে প্রধত্বপর রছিব। 
সাধারণতঃ যে সংশয়-প্রশ্ন উত্থিত হয়, দেখ! যাঁউকঃ তাহার নিরদন্রে 

পক্ষে কি যুক্তি আছে? এ পক্ষে প্রধান বক্তব্য এই যে,--প্রাজন। 

কর্মফল, অদৃব্ট বা দৈবশক্তি--স্বীকার ভিন্ন উপায়াস্তর নাই। একজন 
জন্মিয়াই কোটাপতি হইয়াছে; অন্য জন জন্মমাত্র দারিদ্র্যের চরম সীমায় 

নিপতিত রহিযাছে। এ বৈষম্যের সমাধানে, অদৃষ্ট ব। পুর্ববজম্মার্ড্জিত 
কর্মফল স্বীকার ঠিম্ন গত্যস্তর নাই। এইরূপ, একই পথে একই কন্মে 

প্রবৃত্ত হইয়া, একজন যে সাফল্য লাভ করেঃ আর একজন যে বিফল- 

মনোরথ হয়, তাহার কারণ নির্দেশে «অদৃষ্ট বা প্রাক্তন, অস্বীকার 
কর! যায় না। 

এখানে পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে--যদি তাহাই হইল, প্রাক্তন, 
কল্মফল ব। দৈবশক্তিই যদি কর্মের নিয়ন্ত। রহিল, তবে আর মন্ত্রশক্তির 
উদছ্বোধনায় বা ভগবানের আরাধনায় কি ফল আছে? তাহার উত্তর 

এই যে,--মন্জ্রশক্তিতে তগব্দারাধনায় প্রাজন কর্ম ক্ষয় করে, অভিনব 

কর্মশক্তি জাগ্রৎ করিয়। দেয়। বীহারা পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছেন, 
তাহারা তাহ! বুঝিতে পারিয়াছেন; ধাঁহাদ্ের মে লৌভাগ্য ঘটে নাই, 

তাহার! অন্ধকারেই নিমজ্জমান রহিয়াছেন। 



৬ ভ্নিযোঁ। 

এই খও্ড প্রকাশের লক্ষ্য। 

প্রাক্তন, অদৃষ্ট ব! কর্মফ প্রভৃতির মীমাংম।--এ প্রনঙ্গের অস্তভূক্ি 
নহে। যে প্রনঙ্গে এই ভূমিকার অবতীরণ।, এখানে তদ্বিষয়ক বঞ্তব্যই 
ব্যক্ত করিতোছি। 

জ্ঞানবেদের এই খণ্ডে যে সকল মন্ত্র গ্রকটিত হইবে, সেই সকল মন্ত্র 

জপ করিবার ব| প্রয়োগ করিবার পুর্বে, বলিয়াছি তো, অস্তঃশুচি ও 
বহিঃশুচি প্রথম প্রয়োজন। সহন| অন্তঃশুচি ও বছিঃশুচি নম্তবপর নহে। 
হতরাং তৎপক্ষে প্রথমে কতিপয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। আমাদিগের 

নিত্যকর্ম্মে এবং পুঞ্জ-পদ্ধতিতে যে দকল অনুষ্ঠান প্রথমে প্রয়োজন হর 
মন্ত্রবজপের পুর্ব্বে তাহা সমাধান কর! আবশ্বাক। আচমন, স্বস্তিবাঁচন, 

আগনশুদ্ধি, ভূতগুদ্ধি, ঙ্বল্প প্রভৃতি কার্য্য--মন্ত্র-জপের পুর্বে প্রয়োজন। 

এ নকল্ বিষয়ে ধীহার! অভ্যস্ত নেন) তাহার! নদৃণ্ডরুর নিকট অথবা অন্য 

উপাঁয়ে উপদেশ গ্রহণ করিবেন। কাম্য জাপ্যমন্ত্র প্রকটনের পূর্বের 

আনুষ্ঠ'নিক কয়েকটা মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা আমর! প্রথমে প্রকটন 
করিতেছি। তাহার পর, কোন্ 'দেশ্টু-নাধনে কোন্ মন্ত্র কিরূপভাবে জপ 

করিতে হইবে, তাহ। নির্দেশ করিয়া! দিব। তবে এখানে একী কথ! 
ল্মরণ রাখ। কর্তব্য। স্বার্থ ও পরার্ণ (বিষয়ে মন্তরঙ্গপে ফলপ্রাপ্তির াঁরতস্য 
ঘটিয়। থাকে। কেবলই নিজের স্খ-স্থাচ্ছল্যের কামন। না করিয়া, যি 
অপরের ইঞ্টগিদ্ধির কামনায় কেহ মগ্জজপে প্রবৃত্ত হন, তাহাতে যত সস্বর 
ফলপ্রাপ্ত ঘটে, স্বার্থ-বিষয়ে ফলপ্রাপ্তি তত সত্ব সম্ভব না হইতৈ পারে। 

যে শুভমস্বল্প প্রণোদিত হইয়। এই খণ্ড জঞানবেদ প্রকটিত হইল, লে 
স্বল্প পিদ্ধ হউক, _-জাপ্য-মন্ত্র মানুষের হিতলাধন করুক। উপসংহারে 
ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা কার। ইতি--+৯ই ন্যৈ্ঠ, ১৩৩৮ সাল। 

ূ নিবেদক 

_. শ্রীহর্াদাস লাহিড়ী (শর্শা )। 
পৃথিবীর ইতিহাল' কাধ্যালয়। ছাঁওড়া। ( কলিকাড়া )। 



তান-বেদ। 

আচমন-মন্ত্রী। 

| 
ও. তদ্বিষ্টোঃ পরমং পদং সদ! পশ্বস্তি সুরয়ঃ 

ছা অন 

| 
দিবীব চক্ষুরাততমূ ॥ 
হয শি 

কী ঁ 
ঙ 

মন্তোচ্চারণের লক্ষ্য । 

এই যুস্ত্রটা নিত্যদত্য-তন্রখ্যাপক॥ আ্ানিগণ অবাধে ভগবানের 
সন্ধান প্রাণ হন--ভাহার স্বরূপ-তত্ব জানিঠে পারেন। তাছ। জানিয়। 

উহার! মনেই পথে অগ্রণর হুইয়। থাকেন। তাহাধের গন্তব্য প.থগ বাধ 

ভহ।দিগের জনের দ্বারাই অপন্থত হয়। 

কম্ক কর্মের প্রারস্তে কশ্মিমাত্রই যে এই মগ্ডর উচ্চারণ করেন, তাহার 

লক্ষ্য--ম।তোদ্বোধন। ঝ। প্রার্থনামুলক বলিগাই মনে হয়! আমাতে ানের 

মধমর হউর, আমার জ্ঞান-পথের বাধ। দুরে সরিয়া যাউক, আমি যেন 

অবাধে ভগবহুদ্দেশ্টে অগ্রনর হইতে পারি, আচমনের মন্ত্রে বিষু-ম্মরণে এই 
লক্ষ)ই প্রকটিত দেখা যায়। 

এই মন্ত্রের নিগৃঢ উদ্দেশ্ট_-জ্ঞানার্ন। জ্ঞানী হইয়া, দজ্ঞান লা 
করিয়।, মানুষ কন্মে প্রবৃত্ত হউক, ইহাই এখানকার ভপদেশ। অন্তরে 

যাহাতে জানের আলোক বিশীর্ঘ হয়, নেই প্রচেন্টাই এই মন্দের উদ্বোরন|| 

বিদ্কমানেও অনেক লময় আধগ্কমানতার মংশয় আনে। মেঘাচ্ছন্ন 

অ।কাশে দুর্ধ্যরশি পরিদৃষ্ট হয় ন|।| নৈশ-গগনে দুর্ষেযর ছেযাতিঃ দেখিতে 

পাওয়! যায না। অথচ, দুর্ঘযদের চিরবিগ্তমান আছেন। দৃষ্টি-প্র(ঙরোধক 



্' আনবেদ। 

বস্তই তাহার অবিগ্ভমানত! সুচন। করে। এ যেধন প্রহেলিক।, এ যেমন 
্রান্ত-দৃষ্টির প্রবর্তক, মানুষের সহিত ভগবানের সম্বদ্ধ-সুত্রও সেইরূপ 
অবিচ্ছিন্ন থাকিয়াও বিচ্ছিন্ন হইয়! আছে! 

এ মন্ত্র সেই সম্বন্ধ-সুত্রের পরিচয়-জ্ঞাপক। মন্ত্র বলিতেছেন,-ণতিনি 

সেই অবিচলিতভাবেই আছেন; তোমার দৃষ্টিপথে বাঁধ! আপিয়। উপস্থিত 
হওয়ায়, তুমিই কেবল তীহার সন্ধান পাইতেছ না। চেষ্টা! কর--প্রযত্বপর 
হও )--কিলে নেই বাধ! অপস্থত হয়।” | 

মন্ত্রের অর্থ। 

মন্ত্রের যে অর্থ, যে ভাব সমীচীন হইতে পারে, মন্ত্ান্তর্গত পদাবলির 
অনুসরণে ও বিশ্লেষণে, আমাদিগের মর্দানুদারিণী ব্যাখ্যায়, ও তাঁহার 

বঙ্গনুবদে, নিম্নে তাহার আভাপ গ্রদ্দান কর! হইল। যথা১-- 
মন্দ্ানুলারি শী-ব্যাখ্যা | 

“দিবি' (আকাশে, নিরাবরণে+ হুর্ধ্যালোকগ্রাণ্ডে) “ইব? (ষথা) চক্ষুঃ (নেত্রং) 
£আভতঙং' (সমস্তাৎ বিস্বৃতং অবাধেন সর্বঃ পশ্তি ইতি যাঁবং তথা), €হুরয়$ (জ্ঞানিনঃ ) «তত 
(পরমৈশ্বর্য।সম্পন্নন্ত ) £বিফোঠ (সর্ধববাপকশ্ত ভগবতঃ) *পরমং' (শ্রেষ্ঠং ) 'পদং, ( প্রভাবং) 

্বরূাপং । “সদ” (সব্বন্মিনকালে ) 'পশ্রন্তি (অবলোকয়ন্তি )। হৃর্যালোকনাহছায্যেন 

বাধাবিরহিতাকাশে “চক্ষর্ষথ! প্রক্ুতিপুঞ্জং পরিলক্ষতি, ভ্তানিনঃ ততৈব জ্ঞানপ্রভাবেন সর্বন্থিন্ 
কালে ভগবত্বত্বং জানন্তি। যেনাহং ভগবতঃ স্বন্বপং জানাষি। তদৃত্তিং মে দেহি ইতি প্রার্থন।। 

ঙ্ 

বঙ্গাগ্বাদ। 

নিরারণ আকাশে হুর্ধযালোক-লাভে চক্ষু যেমন অবাধে সমস্ত দর্শন করিতে সমর্থ হয়ঃ 

জ্ঞানিগণ সেইরূপ ( পরাজ্ঞান-গ্রভাবে ) পরমেশ্বর বিষুণর পরমপদ (শ্রেষ্ঠস্বরূপতত্ব) সদাকাল 
প্রত্যক্ষ করিয়। থাকেন। (ভাব এই যে-হূর্যযালোক-সাছায্যে বাধাবিরহিত আকাশে চক্ষু 
ষেমন গ্রকৃতিপুঞ্জকে লক্ষ্য করেঃ সেইরূপ জ্ঞানিগণ জ্ঞান-গ্রভাবে সর্ধদ1 ভগবত্বত্ব জানিতে 

সমধ হয়েন। প্রার্থনা--আমি যেন সেই দৃষ্টি লাভ করি।)॥ 

[ এই আচমষন-মন্ত্রসন্থদ্ধে ভিন ভিন্ন মত পরিৃষ্ট হয়। বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভি্ন 

প্রকারে আচমন-মন্ত্র উচ্চারণ করিবে-নির্দেশ দেখিতে পাই । অপিচঃ টবদিক আচমন 

ভিন্ন, তাস্ত্রিক আচমনেরও প্রাধান্ত দেখিতে পাওয়। যায়। বেদব্যাখ্যায় আমর! টবদিক 

মন্ত্রের বিষস্থই প্রধ্যাপন করিতেছি। ] 



ত্তানবেদ। 
স্সপ্প 8:03 

হ্যন্তিবাঁচন-সন্ত্রু। 

তিন-বেদীয় ব্রা্গাণের পক্ষে ঠিন একার মগ্িবাঁচনঃ প্রচলিত মাছে। 

সাঁবেদ-সংহিতা, যজুণ্ববদ-সংহিত। ও খযেদ-দংহি গা চঈতে যথাক্রমে 

সামবেদীঘ়, যন্তর্বেধদ'য় ও থথেদায ত্রঙ্গণের উচ্চ।রণী স্বন্তিগাচন সম্কলিত 

ইইয়াছে। এই ন্বন্তিবাচনে যে যঙন্ু যেয়ে বেদীয ত্রাহ্মণগণের জন্য 

নদ্দিষ্ট হইয়া! আছে, পর্যায়ক্রমে সেই সেই মন্ত্র উদ্ধত কর! যাইতেছে। 
ক গা 

ক 

সামবেদীয় স্বত্তিবাচন। 
২৩ ১১২৩১২৩২৩১২ 

ও পোম৮ রাজানং বকণমগ্িমন্থ।রভাঁমহে। 
৩ ২উ ও ১২ ৩১২ ৩ ২৩১২ 

আদিতাং বিধুঃ৬, সর্ব্যং ব্রহ্ধাণং চ বুহম্পতিষু। 
০ রঃ 

রী 

মন্ট্রোচচারণের পক্ষায। 

€$ সোমং রাজানং' ইত্যাদি বেগমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ও স্বস্তি 
ও স্বস্তি ও স্বস্তি? বাক্য উচ্চারণ করা &য়। তাহাতে আঙ্্রেচ্চারণের নঙ্গে 

£গভ হউক, স্থু হউক, মঙ্গল হইক+--ইত্য।ধি ভাব প্রকাশ পায়। 

দেবগণকে আমর! যেন মাহবান করি, আমর! যেন দেবগণের আশ্রয়- 

গ্রহণে সমর্প হঈ, এ মন্ত্রে এবম্িপ পার্থনার ভাব প্রকাশমান। দেবগণকে 

আহ্বান বরা, দেবগণের নিকট শ্রার্থনা কর! ব! দেবগণের আইশ্রগ গ্রহণ 

কর।--এ নকলের তাৎপর্যযর্থকি? তাংপর্য্যার্থ এই নহে কি--“আমর| 
৩: 



১৬ জনবেদ। 

ঘেন তন্তাৰে ভাবান্বিত হই-সআমরা যেন তদৃগণ গুগান্থিত হই, আসর! 

যেন তদবস্থায় ইপন'ত ছঈতে পারি।॥ 

এখানে এঈ মাস লোম, বরণ, অগ্নি, আদিত্য, বিহু, সর্ধা, ব্রহ্মা, 
বস্পতি প্রভৃতি দেবভাকে মাহবান করা হষ্টয়ান্ধে। কে তীছারা। 

উাতাদের আশ্রয-গ্রহণ ব উপাশনাই বা কি,--এইট তত্ব উপলব্ধি করিয় 
তদ্রনুণারে কার্ধ্য করিতে পারিলে, মাঁপনিই স্বস্তি অধিগত হয়। সোম, 
বকণ, অগ্নি, বিষুও প্রভৃতির আংশ্রধ গ্রঠণ কা »--মস্ছ্বের এক্ট যে প্রার্থনা) 

তাহ।তে তীচাদ্র হ্যায় গুণসম্পন্ন শক্তিনম্পন্ন হুঈটবার আকাঙক্ষ! প্রকাশ 

পাইয়াছে। সেই আকাক্ষোনুরপ কার্যে প্রবৃত্ত হইলেই মঙ্গল 

আনিবার্ধ) -বেদমন্্র সেই উপদেশ খ্যাপন করিতেছেন । 
০ ঈ 

চে 

মন্ত্রের অর্থ । 

মন্ত্রের অন্তর্দত পদাধলীর বিশ্লেষণে মন্ত্রে ষে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়ঃ আমাদের কত 

মর্দমান্ুলারিী-ব্যাখ্যায় ও তাহার বঙ্গানুবাদে তাহ: প্রত্যক্ষ করুন ; যথা, 

অর্্মানুসাকিশী-বাখা] । 

£পোমং' (সত্বজপং দেবং, ষহ্বা -শুস্বসকোপেতং, সত্বভাবাধারং ) 'বরুণং' (করুণাবর্ষকং 

দেবং, ষন্বা--লেহকরুণামধং) *অগ্নিং (জ্ঞানাধারং দেবং। যহা--জানম্বরূপং ) 'আদিত্যং 

( অনস্তদে বং, যহা--নন্তসন্বন্ধিনং অনন্তরূপং বা) “খিষুণ” (বিশ্বধযাপকং দেবং, য়! --সর্বহা 
ধারকং) €নুর্্যংঃ ( প্রকাশরূপং দেবংঃ ষত্ধা-স্ব প্রকাশং) 'ব্রক্জাণং (স্থটউটকর্তারং, য্। সত্ব 

প্রবদ্ধকং)'বৃহম্পতিং' (প্রজ্ঞান প্রদাত:4ং দেবং) যদ্বা--অশেষ প্রজ্ঞালম্পর্নং ) 'রজানং' (হণ 

রাঙজমানং পরমাত্মনং, ইত্যর্থঃ) “অন্বারভামঞে ( আহবরা মেঃ আশ্রয়ামহে--বয়মিতি *শষঃ ) 

অন্মাকং আত্মরক্ষণা্র অশেষগুণাধারং ভগবস্তং সর্বথ। আশ্রয়েম ইতি ভাবঃ। 
ও রা 

বঙ্গানুবাদ । 

সব্বশ্বরূপ লোমদেবতাকেঃ করুণাবর্মক বরুণদেবতাকে; জানা ?র অগ্রিদেবতাকেঃ অনন্ত" 

স্বরূপ আদিতাদেবতাকে, বিশ্বব্যাপক বিষুঃদেবতাকেঃ গ্রকাশরপ হুর্যদেবতাকে, স্থাইকর্থা 

ব্রঙ্মাদে বতাকে, প্রজ্ঞান্দাত। বৃহম্পতিদে বতাকে, হদয়ে রাজমান পরম স্বাকে-আমর! আহবান 

করি অগাতৎ তাহাদিগের আশ্রয় গ্রহ করি । অথবা, -শুদ্ধলন্বোপেত (নত্বভাবাার )$ শ্নেছ 

করুণাময়, জ্ঞানস্বরূপঃ অনন্তদস্বস্ধীয় ( অনন্তর্ূপ ), সর্মব্াপী ( সর্বধারক ), স্বপ্রকাশ। সন্ব- 
প্রবর্ধক এবং অশেষ প্রজ্ঞা নসম্পন্ন, হৃদয়ে রাঞ্মান পরমেখ্বরকে আমরা আহ্বান করি --আশ্রয় 

বপি। (ভাব এই যে--আমাদিগের আত্মরক্ষার জন্ত ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ সর্তথ! কর্তব্য )। 
42 চারের হারার চ ] শুরা ও 5 



জনবৈদ। ১১ 

ধজুেদীয় স্বত্তিবচন। 

| | 
(১) ও স্বস্তি ন ইন্দ্রে। বৃদ্ধশ্রবাঃ ম্বত্তি নঃ পুষ। বিশ্ববেদাঃ। 

' | 
স্বত্তি নস্তাক্ষেত। অরিষউনেমিঃ স্বস্তি নে! বৃহম্পতিদ্দধাতু ॥ 

] ! 

(২) ও গণানাং ত্বা গণপতি৬ হুবামছে। 

| | 
ও প্রিঞাণাং ত্বা প্রিয়পতি৬ হবামছে। 

] 

গু নিধীনাং ত্বা নিধিপতি৬, হবামছে। 

বসে। মম। 

ঙ গঁ 
ঁ 

ম্রসন্বন্ধে বকতব)। 

যজুব্বেদীয় এই স্বত্তিবাচন মন্্রদ্ধয়ের--প্রথমটী খখেদ-সংছিতার 
অস্তভূক্তি (৯অষ্টক--৬অধ্যায়--৯০বর্গ দ্রষ্টব্য) এবং দ্বিতীয়টী শুক্র- 
যজুর্বেধ-সংহিতার যক্ঞকাণ্ডে বিনিযুক্ত (২৩নধ্যায়--৯৯ক টুক] দ্রন্টব্য )। 

কিন্ত এই ছুই মন্ত্র এখানে যজুর্ষধধেদীয় ব্বস্তিবাঁচনে প্রযুক্ত হয়। এই 

ছুই মন্ত্র ডচ্চারণের পর, *৩ স্বস্তি ৬ শ্বন্তি ৩ স্বস্তি” বাক্য উচ্চারণের 

বিধি আছে। ভাব এই যে, এইছুই মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সুখ, 
শান্তি ও মঙ্গল অধিগত হইবে। 

প্রথম মঞ্্রে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে দহ্যোধন-পুর্বক স্বস্তির কামন! কর! 

হইয়াছে) [দ্বভীর মন্জ্রে সেই দ্াশ্রযগানভূত ভগবানকে আহ্ব।ন করিয়! 
তাধার করুণ! প্রার্থনা করা হইয়াছে । প্রথম মনের লক্ষ্য 

ব্যপ্িভৃত ভগবদিতূ্ি-সমূহ; [তীয় মন্মের লক্ষ্য--লেই সমগ্তিতৃত 
ভগবদ্িভূতির ৰা ভগবানের গ্রতি। 



৫ ভ্ঞানবেদ। 

প্রথম মন্ত্রে প্রভৃত-মঙ্গল-নিলুয ইন্দ্রদেবতাকে, সকল্ ধনের পো।ষণকারী 
পুষা-দেবতাকে, অনস্তজীবনবিশিষ্ট অপ্রিষনেমিকে এবং প্রজ্ঞানরূপ 

বুহস্পতি-দেবতাকে আহ্বান করিয়া তাহার্দের নিকট স্বস্তি কামনা কর! 
হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে মেই নকল দেবতার অধিপতি, সকল সম্পদের 

অধিশ্বামী,। সকল প্রিয়বস্তর আধার, সেই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ন্থানপ্রদাত। 
ভগবানকে আহ্বান করিয়। তাহার নিকট মঙ্গল কামন। কর! হইমছে। 

ঝা 
এ 

মন্ত্র'দুইটীর অর্থ। 
মন্ত্রের কোন্ পদে কি অর্থ প্রাপ্ত হওয়। যায় এবং তদ্দবারা কোন্ সামগ্রীকে লক্ষ্য করেঃ 

মংকৃত মর্ান্ুলারিনী-ব্যাধ্যায় এবং তাহার বঙ্গামুবাদে তাহার পরিচয় প্রধান কারতেছি ১- 

গুথন মন্ত্রের মর্্ানুসারিগ্ী-ব্যাখ্যা। 
'বৃদধশ্রবাঃ (প্রভৃতমঙ্গলণনলয়ঃ, গ্রকইধনোপে 5১) “ইন্দ্রঃঃ (ভগবান্ ইন্ত্রদেবঃ ) “নঃ' 

(অন্মাকং) 'ন্বস্তি' (সু আস্তঃ স্গখকরঃ মঙগলপ্রদঃ ভবতি ভবতু বা) $ ধবশ্ববেদাঃ € সর্ব- 

জ্ঞানাধারঃ সবধলাধিকারা) 'পুষা' (পোষকঃ তবঃ) “শঃ (অন্মাকং) 'স্বান্ত' (সুখকরঃ 

ম্গলপ্রদঃ ভবতি ভবতু বা) ; “তাক্ষ)5 ( সৎপাথগমনশীলঃ জ্যোতির্দয়ঃ বা) “আরষ্টনেমিঃ 
( অগ্রাতিহতঃ অহিংলতঃ অবিনাশ কালচক্রঃ, ষদ্বা-অবাধজীবনগডঃ, অনভ্তজীবন বাশঞ&ঃ দেব 

ইত্যর্থঃ) 'নঃ' ( অন্মাকং) 'শ্বাস্ত' (সুখকর; মঙ্গলপ্রদঃ তবত ভবতু বা) 7 'বংস্প(তঃ' 

(শ্রেষ্ঠানাং পাণয়িতাঃ প্রজ্ঞানরূপঃ দেবঃ ) “দঃ ( অন্ম।ন.) “দখা” (ধাখয়তু, রক্গতু )। অযং 

ভাবঃ-_পর্বাধাং দেবতানাং রক্ষণং অন্ন, প্রাপ্োতুঃ জ্ঞা নগ্রভাবেণ বন্ধং তৎ রঙ্গণং প্রাপ্রয়াম। 
৬ 2 

এ মন্ান্থপারিণী-ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ । 

প্রতৃতমঙ্গলনিলয় ( প্রকষ্টখনোপেত) ভগবান ইন্দ্রদেব আমাদিগের সুখকর মঙ্জলগ্রদ 
হয়েন (অথব।--হুউন )$ সব্বজাণাধার (সঞ্ল ধনের আধকাগী) পোষক পুষাদেবত1 আমা” 

দিগের স্থখকর মঙ্গলপ্রদ হয়েন ( অথবা হউন )$ সৎপথে গমনশীল বা জ্যোগুর্ময় অগ্রতিহত 

অহিংশিত আঁবনাশী কালচক্র অথবা! অবাধজীবনগতি অথাৎ অনন্তজীবনবিশি৫ অরিষ্টনেমি 

দেবতা আমাধিগের সুখকর মন্গণগ্রদ হয়েন ( অথব। হউন ); দেবগণের পালস়িতা জ্ঞানরূপ 

বংস্পতি-দেবত। আমাদিগকে ধারণ করুন রক্ষ। করুণ । ভাব এই ষে--লকল দেবতার 

জ্ক্ষ1! আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক? জ্ঞান-গ্রভাবে আমরা যেন সেই রক্ষা প্রাপ্ত হই।)। 
কক ঈ 

দ্বিতীয় মন্ত্রের মর্মানুসারিণ-ব্যাখ্য। ও বঙ্গানুবাদ । 

দ্বিতীয় মন্ত্রের অথাৎ 'গণানাং স্ব! গণপতিং' প্রভৃতি মন্ত্রের ব্যাখ্যা এই 'জ্ঞানবেগেরই। 

দিতীস্ খণ্ডে প্রকাশ হইয়াছে। বাহ্ল)তগ্জে এহলে আর তাহ উদ্ধৃত হুইল ন1। 
বারা আগ্রা 
ছ্্ষ্ত ব্য ০ কবজ আট 



জ্ঞানবেদ। 

থবেদীয় স্বত্তিবাচন। 

] ] 1 

ও স্বস্তি নে। মিমীতামখিনা ভগ স্স্তি দেব্দিতিরনর্বণহ | 

| ] | 
স্বস্তি পুষ! অস্তথরে। দধাতু নঃ স্বস্তি গ্যাবাপৃথিবী শ্চেতুনা ॥৯॥ 

1 ৯ [ 
ও স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতি। 

| | | ূ 
রৃহস্পতিং সব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদত্যাগেো ভবন্ত নঃ।২॥ 

ূ | ] | 1 
ও বিশবেদেবা নোহঅছ্া। স্বস্তয়ে বৈধানরেো বন্থরগ্রিঃ স্বস্তয়ে। 

] | | | | 

দেবাইঅবস্তভবঃ ন্বস্তয়ে স্বস্ত নে। রুদ্রেঃ পাত্বংহলঃ ॥ ০ ॥ 

| 
ও স্বস্তি মিভ্রাবরূণ। স্বস্তি পথ্যে রেবতি। 

। । 
স্বত্তি ন ইন্দ্রশ্চামনশ্চ স্বাস্ত নো অদিতে কৃধি॥৪॥ 

| | 
ও স্বস্তি প্থমনুচরেম সূর্যয।চন্দ্রমলাবিব। 

| | 
পুনার্দিতাস্ুতা জানতা সংগমেমহি ॥ ৫ ॥ 

১৩ 

(খথেদ) ৪ অইক--৩য় অধ্যায়---৭ বর্ণ) 



১ জানবেন 

মন্ত্র-পঞ্চকের লক্ষ্য। 

খথেদীয়গণের মধ্যে উক্ত পাঁচটী মন্ত্রের সঙ্গে স্বস্তি ও স্বস্তি ৩ 

স্বস্তি” বাক্য উচ্চারণ-পূর্ববক স্বস্তিবাচন করার প্রথ।! আছে। মতান্তরে এ 

মন্ধের সঙ্গে আরও তিন্টী সন্ত্র পঠিত হয়। কিন্তু লে তিনটী মন্ত্র খখেদের 

মধ্যে পরিদৃ হয় না; ম্তরাং তাহা আর আমর! উদ্ধৃত কারলাম ন। 
সামবেদীয় ও যজুর্বেব্দীয়গণের স্বন্তিবাচন পাঠের যে লক্ষ্য, উপরি-উদ্ধত 
মন্-কয়েকটীরও লক্ষ্য তাহাই বলিয প্রতীত হয়। 

এ সকল মন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নিকট স্বস্তি কামন। করা .হইয়াছে। 

বল। হইয়াছে--“মন্তরব্য|ধি-বহির্বব্যা ধি-নাশক অশিদেবদ্ধয় মআমানিগকে স্বস্তি 

প্রদান করুন। এ্রশ্বর্ষ্যের আধার ভগদেবতা॥ অনস্তন্বরূপ1 অদিতিঃ পে'ষণ- 

কারী পুষ।-দেবতাঃ শক্রক্ষয়কারী অথবা বলপ্রাণদাতা 'অন্র-দেবত। * 
আমাদিগকে স্বস্তি দান করুন। অপিচ, ছ্য।বাঁপৃথিবী, ঢ্যুলোক-ভূলোক, 
সর্ববলো কব্যাগী দেবগণ, প্রঞ্জানের সহিত আমাদিগকে স্বপ্তি দান করুন।” 

এই রূপে, বাযুদেবতাকে, সেমদেবতাকে, বৃহষ্পতি-দেবতাকে, ইন্দ্র- 
দেবতাকে, অগ্নিদেবতাকে ও নকল দেবতাকে নাহ্ঝান করিয়া স্বস্তি প্রার্থন। 
কর! হইযাছে ॥ কন্মের প্রারস্তে নকল দেবতাকে--নর্বদেবগ্াবকে হৃদয়ে 

অধিষ্ঠিত রাখিবার কামন। এখানে প্রকাশমান। তিন বেদীয় উপালক- 
গণের স্বাস্তবাচনেই একই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। | 

মন্ত্রপঞ্চকের প্দাবলির অনুসরণে নিম্নে তাহাদের মর্মানুলারিশী- 

ব্যাখ্য। ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছি । তদ্দ্বার মন্ত্রোচ্চারণের 
উদ্দেশ্ব ্তঃই নধারণের বোধগম্য হইবে। 

মর্দানুসারিনীব]াখা । 

'অঙ্গিনা' ( অন্তর্বযা ধি-বহির্বযাধিনাশকে। অশ্বিদেৰো। ) 'নঃ+ ( অন্বত্যং ) "স্বস্তি (অবিনাশং 

ক্ষেমং) 'মিমীতাং (কুরুতাং)7; «ভগঠ (প্রত্ধ্ধ]াধিপতিঙেবঃ) অন্মভ্যং গ্বন্তি কুরুতাং 

* খণ্বেদীয় এই স্বব্তিবাচনের প্রথম ষস্ত্রে অনুর” পদ “দেবতা অর্থে প্রবুক্ত হুইয়াছে। 

লায়গাচার্ষের ভাবে ও নিকুক্তে 'জন্ুর' পদে দেবতা অথ ও হুতিত হয়) আমর! খখেদ" 

লংহিতার ব্যাখ্যায়, খখ্থেদের কোন, কোন, স্থলে “অনুর পদ দেবতা অথে ব্যবহৃত 
টয়াছে। ডাহা নির্দেশ করিয়াছি। 



জানযে। ১৫ 

ইতি শেষঃ। *'দেবী জঙ্গিতিঃ, ( অনন্তশক্তিষয়ী ভগবতী ) £অনর্জণঃ' ( অপ্রতিহতং ) বস্তি” 

(স্থমঙ্গলং) অন্ততাং দদাতু ইতি শেষঃ? “পৃধা+ (পোকঃ রক্ষক: দেবঃ) তথা £অশ্থরঃ+ 
(শক্রনিরসিত! প্রাণানাং প্রঙ্গাতা বাদেব:) শশ্বন্তি (ক্ষেষং) দধাতু' (প্রষস্থতু ); তথা 
£স্ভাবাপৃথিৰী (হ্যলোকভুলৌকসর্বলোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা) “নঃ" (অন্মভ্যং) (স্থচেতুলা" 

(শোন্তনেন প্রজানেন সছ ) হশ্বস্তি' (ুমঙ্লং) প্রধচ্ছতু ইতি শেষঃ। গরজ্জানেন সঙ 
দেবতানাং রুপ! অন্থা অবিচলিতা ভবতু ইতি ভাবঃ॥ ১ ॥ 

গন্য ( ক্ষেযার অন্মাকং মঙ্গলার্থং ) £বায়ুঃ' (বিশ্বব্যাপকং বাধুদেবং) তখা। “সামংঃ 
(শুদ্ধলত্বন্বরূপং সন্তাবপ্রদাতারং বা লোমদেবং) 'উপরবামহৈ' (ততঃ); 'ষঃ' (যঃ দেব: ) 

ভুবন” ( ইভলোকস্ত )পতিঃ, (পালকঃ রক্ষকঃ বা) সঙ্গেবঃ শ্বপ্তি' ( স্বমঙ্গলং ) অন্মভযং 

প্রষন্ততু ইত্বি শেষঃ। “হ্ব্তয়ে' ( ক্ষেযায়। অস্মাকং মঙ্গলার্থ) €সর্বগণং (সর্ধদেবগণো!" 

পেতং) 'বৃহস্পতিং' (বৃতঃ কর্ধণঃ মন্গুম্ত বা পালগ্রিতারং, জ্ঞান প্রবর্ধকং বৃহস্পতিদে বং 

ইত্যর্থঃ) স্বমঃ ইতি শেষ ! 'আদিতযাসঃ' ( অননস্তাঙীতৃভাঃ সর্বে দেবাঃ) «'নঃ' (অন্মাকং) 

ঃস্বত্ায়ে (ক্ষেমায়, অঙ্গলার্থং) “ভবস্ত' (অশ্বিন কর্্মণি আগদ্ছন্ত ইত্যর্থঃ ) ॥ ২ ॥ 

বিশ্বেদে বাঃ” (সর্ব দেবাঃ। নিখিলদেবভাবাঃ ইত্যর্থঃ) “অভ্যা' (অন্মিন্ কর্ম্মণি ইতি 
যাবৎ) €নঃঃ (অন্মাকং) *ম্বস্তয়ে। (ক্ষেমা। ম্গলার্থ, ভবস্ত ইতি শেষঃ); “টৈশ্বানর* 

(স্থষ্টিপ্রাণভৃঃ) «'বনুঃ' (সর্বেষাং আধারঃ আশ্রন্ঃ বা) «অগনিত (জ্ঞানদেবঃ) বস্বস্তষে! 

(ক্ষেমায়ঃ মন্রলায়) ভবতু ইতি শেষঃ; «দেবাঃ ( দীপ্রিদানাদিগরণসম্পর়া:) খভবংঃ 

(দেবত্বপ্রাধাঃ মানবাঃ) শ্বস্থয়ে' (অশ্াকং মলগলায় ) “অবনত (আবির্ভবন্থ ইত্যসঃ )) 

'রদ্রঃ (ছঃখাত আাবরিভা, হুঃখনাশকঃ কুদ্বদেবভা ) "নং ( অন্মান্) 'অংহলঃ' (পাপাৎ) 

“পাড় (পরিরাগতু ) তথ। “শ্বস্তি' (অন্মাকং মন্রলং ) বিপা়তু ইতি শেষঃ ॥ ৩ 1 

ধমিআাবরুণা” (হছে হ্িত্রন্ভানীয় তথা ম্নেহকারণ্যন্প দেব 1) স্বস্তি ( অন্মাকং মঙগলং ) 

বিধেছি ইতি শেষঃ; €রেবতি (হে ধনাধিষ্ঠাত্রি দেবি! ) “পথ্যে' (অস্মিন কল্মণি) 

£শ্বত্তি' (ক্ষেমং। অন্মকং মঙ্গলং) কৃধি ইতি শেষঃ; ইক্দরশ্চাগ্রিচ” (পরমৈশর্যযাশালী 

ইন্রদেবং তথ! জ্ঞানস্বরূপঃ অগ্ঠিদেবঃ) ন£' ( অন্ভ্যং) “ম্বস্তি' ( যঙ্গলং) প্রষচ্ছতু ইতি 

শেষঃ। অদিতি” (হে অনন্তশ্বরপ দেব!) “নঃ। (অন্মাকং) “ম্বস্তি (ক্ষেমং। মঙগলং 

ব1) «কুধি (কুরু) ইতি শেষঃ ॥ ৪ ॥ 
পুনজ দিতা” ( পুনঃপুনঃকতং কুকর্মফলোৎপন্নং, কর্ম্মফলজং ইত্যর্থঃ) “অগ্্রতা” (পাপং) 

জানতা” (যুদ্ধমানেন--জ্ঞানারিন] ভন্মীভূতং কৃত্বা ইত্যর্থঃ ) “হুর্ষযাচন্দ্রমসৌ ইব' (যথা 
নিরলম্বমার্গে অবাধে আকাশে হুর্যযাচন্ট্রো সঞ্চরতঃ তশ্বৎ) পস্থাংং (পন্থানং। কর্ধমার্গং 

ইত্যর্থঃ ) এঅন্রচরেম' (অতিক্রমং করবাণি ), তথা “ম্বন্তিঃ (ক্ষেমং মঙগলং) €সংগমেমহি 

(নঙ্গেংং অধিগচ্ছামিত সর্বতঃ প্রাগ্পোমি ইত্র্থঃ )1। অদ্ং * ভাবঃ_-কর্মকলজনি তং 

পাপং নিরাকুত্য অবাধে সংপথি অগ্রপরপুথকং মঙ্গণং অধিকর্তং শরুঘাম ইত্যেবং 

আকাজা!॥৫॥ &। টিলা 51 লঠিত৯ 69116 101৮শা 
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বঙ্গানুবাদ । 

অন্বর্দ্যাধি-বহির্বাধিনাশক অঙগিদে বধ আমাদিগের অক্ষত দঙ্গল বিধান করুন? 

এশ্বর্যানটিপতি ভগ-দেবত1 আঙাদিগের মঙ্গল বিধান করুন; অনস্তশক্িমধী ভগবতী অগিত্তি 

আমাদিগকে অপ্রতিচত সুষঙ্গল প্রদান করুন। পোধক ও রক্ষক পৃ্াদেবতা এবং শক্রনাশব 

ষ| প্রাণপ্রদাতা 'অন্তর-দেবতা স্বন্তি প্রদান করুন। হচ্যুলোৌক-ড়ুলোক-সর্বলোকাধিষ্ঠাত্রী 

চ্যাবাপুথিবী-দেবতা আমাদিগের শোষন প্রজ্ঞান বিধান করিয্বা জুমক্ষল গ্রদান কফন । 

(ভাব এই ষে,-প্রন্ধান-প্র ভাবে দেবগণের কৃপা আমাদিগের মধ্যে অবিচলিত হউক | ১॥ 

আমাদিগের মলের জন্য বিশ্বব্যাপক বায়ু দেবতাকে এবং শুদ্ৃসত্বস্বরূপ বা সত্ভাবপ্রদাতা 

পোমদেবভাকে অআ্বতি করিতেছি । যেদেবনা ইহলোকের পালক ও রক্ষক) সেই দেবতা 

আমাদিগকে সুমঙগল গ্রদান ককন। আমাদিগের মঙ্গলের জন্য সকল দ্েবগণের সহিত, 

কর্খের বামন্ছের পালক জ্ঞান-প্রবদ্ধক সেই বুচম্পতিদেবতাকে স্তুতি করিতেছি । অনন্তের 

অঙগীভৃত সকল দেবত। আমার্দিগের মঙ্গলের জন্য এই কর্মে আগমন করুন ॥ ২ ॥ 

সকল দেবতাগণ অর্থাৎ নিখিল-দেবভাবসমূহ এই কর্মে আমাদিগের মলের নিমিত্বতৃত 

হউন। স্যষ্টির প্রাণভূত, সকপের আধার বা আশ্রয় জ্ঞানদেবত। মন্রলের মিমিনুভৃত তন । 

দীপ্ডিদানাদি গুণসম্পর দেবত্বপ্রাণ্ত মাঁনবগণ (খভুক্ববগণ) আমাদিগের অমনরলের নিষিত্ত 

আবিতৃত হুটন। ছুঃখনাশক রুদ্রদেবতা আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন এবং 

আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৩ ॥ 

হে খিত্রস্থানীয় ও নেহকারুণারপ মিত্রাবরূণ দেবত।! আপনার আমাদিগের মঙ্গল 

বিধান করুন। হে ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবী রেবতি! এই কর্মে আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন| 

পর্ট্মশ্বর্ধ্যশালী ইন্দ্রদেব 'এবং জ্ঞাঁনস্বন্থপ অগ্িদেব আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন। হছে 

অনস্তশ্ববপ অদির্তি দেবতা! আপনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৪ ॥ 

পুনঃপুনঠককত কুকর্্মফলোতপন্ন অর্থাৎ কর্মফলজ পাপকে জ্ঞানাগ্নির ঘ্বারা ভল্মীভৃতত 

করিয়া, সুর্বেঃর ও চন্দ্রের ম্যান অর্থাৎ হুর্ধ্য ও চন্দ্র যেমন নিরবলম্ব মার্গে অবাধ অন্থরিক্গে 

সঞ্চরণ করেন, মেইরূপ আমরাও যেন কর্ম্মমার্গ অতিক্রম করিতে পারি এবং মঙ্গলকে 

সব্বতোভাবে প্রাপ্ত হই। (ভাব এই ষেঃ-কর্মফলজনিত পাপকে দূর করিয়া অবাধে 

সংপথে অগ্রনর হইয়া মঙ্গলকে আত্বন্ত করিতে ষেন সমর্থ হই,-উহাই আকাঙ্কা )॥ ৫ ॥ 
সং ১৪ 

উপসংহারে বক্তব্য। 

খথেদ সংহিতার পুর্ববোক্ত পাচ মন্ত্রের সহিত আর যে ছুইঈী মন্ত্র খণ্থেদীর় ব্রাক্মণগণের 
স্বস্তিবাচনে উক্ত হইয়া থাকে, পেই মন্ত্রছুইটীও নিয়ে উদ্ধত করিতেছি; ফথা-_ 

“ও শ্বত্তায়নং তাক্ষটমরিইনেমিং মহডুতং বাজসং দেহতানাম্ ॥ 

অস্থগন্মিন্ত্রনখং সমত্স্থ বৃহদৃযশে। নাবমিবা রুহেম ॥ 

গু অংহো যুচমাঙ্গি রসং গয়ঞ্চ স্বস্তযাত্রেয়ং মনস। চ তাক্ষ)ম্। 
প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপন্ঠে স্বস্তি সংবোধেষভয়ুং নে। অস্ত ॥ 
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পণ্েণীয় স্বস্তিবাচন (এই খণ্ডের ভ্রয়োদশ পুঠাধ প্রকাশিত মন্ত্রক ) উচ্চারণের পর 
পর্বোক্ মন্ত্র (ও স্বস্তায়নং ইত্যাদি মন্্ব) উচ্চান্তণ করার প্রথ| আছে। পরিশেষে 

£$ সৃণ্তি ও স্বস্তি ও স্বন্তি প্রভৃতি উচ্চারণে ঘ্বগ্ডিবাগন গরিসঘাণ্ত হয়। 

এই স্বস্তিবাচনের সঙ্গে কতকগুলি প্রক্রিয়। আছে। প্রধাণতঃ দেখা যায়) স্বম্তিবাচন 

মন্ত্র উচ্চারণের পূর্বে, ব্রাঙ্গপগণ স্বস্তিবাচনের উদ্দেখ্া অথাৎ কি উদ্দেখে বাক লক্ষ্য করিয়া 

দ্বত্তিবাচন উচ্চারিত হইবে, তাহা উদ্লেখপর্পক বলিবেন--ও কর্পবোহস্থিন অযুক--কর্দণি 
ও পুণাাহং ভবাস্তাইধিরবন্।” তিন বার এঈবপ মন্কোন্চারণ করিয়া হস্তস্থিত আতপ তওল 

ভিন বার পরিত্যাগ করিবেন এবং তদণ্ডে 8 পুণাহং & পুণাহং & পুণাক ইত্যাদি 

বাঁকা উচ্চারণ করিবেন । 
পুনরায় 'আরও তিন বার ও কর্কব্যেশশ্িন' ইত্যাদি উচ্চারণ-পূর্বক “& স্বস্তি ও স্বস্তি 

& শ্বন্তি' ইত্যাদি মন্ত্রে পুনরায় আতপ তল বিকীর্ণ করিতে হইবে । তার পর আরও তিন 

বার ও কর্তবোহন্সিন্” ইত্যাদি বাকা টচ্চারণ পূর্বক ০ খদ্ধতাং ও খন্ধতাং ও ধদ্ধতাংঃ 

মনরে পূর্বন্ীপে আতগ তণুল নিক্ষেপ করিতে হইবে | 
০ 

ঝা 

সামবেদীয এবং ধগ্রেদীয় হ্বস্বাচনের মণো 'সোমং পদ পরিদৃ হয় । এ পদে 'মোমঃ 

দেবতার যধ্যে পরিগণিত । এখানে আর 'লোমরস' মাদক-দ্রবা অর্গ কই গ্রণ করেন 

নাই | এমন কি, খরেদের ম্বস্তিবাচনে দেনেষং স্বস্থি ভননত্য ষম্পতি-এই ব্যাক্যাংশের 

অর্ধ দানাগার্মের ভাগ্য দোষে ধনের বা শিশ্বের পি পিয়া পিদেশ করা হঈঘ়াছে। 

তাহার ব্যাখ্যার মর্খ,যঃ সোমং ভূনন্ত বিগস্ত পতিঃ পালকঃ তং দোমং ভগবস্তং ' উঠটাদি। 

আমর] পুর্তে এই ভানবেদে (খ্বিতীঘ খণের ২৮ পৃঠা হইতে €৫* পষ্ঠ। পর্যাস্ত অংশে ) 

“সোম' সম্বন্ধে যে মানোচন! করিয়াছি, এই ধাগ্বনীঘ স্বশ্থিবাঁচন-মন্গের সায়ণাচার্ম)কত ভাষ়ো 

তাহারই পোষস্কতা| পরিনাষ্ট হইবে । এবিষমে অধিক আলোচন] বাহুল্য মার। 

এই ন্বস্তিবাচন মন্ত্ে-ভুর্বেদের সন্তর্গত “গণানাং ত্বা গণপতিং' প্রভৃতি মন্ত্রের যে অর্থ 

আমর! (জ্ঞানবেদ, দ্বিভীষ-খণ্ড, ১২৫--১০* পঃ) গ্রহণ করিয়াছি, তাঙারই সার্থকত। সগ্রমাণ 

'হয়। আুধীগণ লক্গ্ট করিবেন--এখানে আর “বসো” পদে “অশ্ব অথ" পরিগৃহীত হয নাই 

অথবা অশ্বকে সম্বোধন করিয়া! রাজমহিষীর সন্তানোৎপাদনের চে! দেখা যায না । 

এই মকল বিষয় বিবেচন1 করি কম্মাঁ মন্ার্থের অনুসরণে কর্মে গ্রবৃন্ত হইাবন। 

চি 



ত্তীনবেদ। 

গহুণ্প-সুতীচি। 

জ্পস্প্ 8 ৩. সপ্প্প 

শ|ন্ত্রে আছে--সম্কল্প ভিন্ন কোনও কার্য হপিদ্ধ হয় না। কিজম্থা 
কি উদ্দেশ্টো কি কার্ধয করিতেছি, তাহা সন্কল্প করিয়৷ অনুষ্ঠানপুর্ববক 
মন্ত্রেচ্চারণ আবশ্টাক। সন্কল্ের পুর্বেবে তিন বেদ. ব্রাহ্মণের পক্ষে যথা" 

জ্রমে তিনটা মঞ্ত্র উচ্চারণের বিধি আছে। 
দেই তিনটা বেদমন্ত্র যথাপর্ধযাথ নিম্নে উদ্ধত কর! গেল। 

ঙ 
রী 

১। সাঁবেদীয় সন্থ্প-দুক্ত। 

| | | 
৬। দেবে। বে। দ্রবিণোদাঃ পুখাং বিবউরাদচমূ। 

| | | | 
উদ্ব। সিঞ্ধ্বমুণ ব। পৃণধ্বমাণিঘ্ে। দেব ওহতে॥ 

গু 
ঙ 

এই সন্ধপ্ন-নুত্ত উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে “ও সম্বক্লিতার্ধস্ত সিদ্ধিরস্ত' অর্থাৎ এই সম্বিত 

অভীষ্ট সিদ্ধ হউক+ বলা হয়। 
এই সঙ্ষর-মন্ত্র খখেদ নংহিভা (৫ম মইক--২অধ্যায়--২২৪গ্ভে) এবং সামবেদ-সংহিতায় 

(আগ্নেষ পর্বের প্রথম প্রপাঠকে, ষষ্ঠ খণ্ডে, প্রথম 'অধ্যয়ে। বষ্ঠ দৃশতিতে ) পরিধৃষ্ট হয়। 

মন্ত্রের লক্ষ্য । ৃ 

এই মন্ত্রের যে মর্থ প্রচলিত মাছে, তাহা আমর1 সমীচীন বলির মনে 

কার না। আম!দের মতে, এই মন্ত্র আত্োদ্বোধক | এই মন্ত্রে চিতরৃতি- 



জ্ঞানবেদ। ১৯ 

সমূহকে লন্বোধন করিয়া, জ্ঞানামিকে হৃদয়ে ধারণের কামনা কর! 

হইয়াছে; ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের লমবাঁয়ে অভীক্উ-পিদ্ধির আকাওলগ 

প্রকাশ পাইয়।ছে। 

মন্ত্রার্থ-বিষয়ে নি্দে আমাদিগের কৃত মন্মনানুলারিণী-ব্যাখ্য। ও তাহ!র 

বঙ্গানুবাদ প্রধান করা হইল। তাহাতে মন্ত্রের নিগৃঢ় লক্ষ্য উপলব্ধ হইবে। 

মন্ানুসারিশী-ব্যাখ্যা। 

ছে মম চিত্বত্তিনিবহাঃ! “ব£” (যুষ্মপীয়ং নিবাসম্থানভৃতং) 'পূর্ণাং (সগ্তাবপূর্ণং ) 

'আসিচং (ভক্তিরলেনাসিজং হদ্প্রদেশং ) “দ্রবিপোপাঃ (ধনপ্রদঃ) 'দেবঃ (স্লোতমানঃ 

জ্ঞানাস়িঃ) “বিবষ্ট” (কামক়তাং)) তং দেবং উৎসিঞ্ধবং বা' (ভক্তিরসেন সম্যক পিঞ্চধব' ) 

*উপপৃণধ্বং বা ( সত্ভাৰেন সম্)ক্ পুরয়ত )7 “আদৎ ( অনস্তরমৈব) “দব+ (ঘ্োতমানঃ 

জঞানারিঃ) “ৰঃ। (যুন্নান্) 'ওহতে? (মোক্ষং বা অঠিলধিতং স্থানং প্রাপষতি )। প্রাথনায়াঃ 

ভাবঃ--অন্ম।কং হদয়ঃ সন্ভাবসমন্থিতঃ ভক্তিপ্লতঃ তবতু$ তেন বয়ং মোক্ষং অভীষ্ঞচ প্রাপ্র-ষঃ। 
কী 

বলানবাদ। 

ছে আমার চিত্তবত্তিনিবহ ! তোমাদের নিবালহানভূতঃ সন্তাবপূর্ণ ও ভক্তিরসাপত 
( আমার ) হংপ্রদেশকে, ধনপ্রদ স্যোতমান জ্ঞানাগি (জ্ঞানদেব) কামনা] করুন; তোমর! 

সেই জ্ঞানম্বরূপ দেবতাকে ভজ্িরসেএ দ্বার]! সম)ক্রূপে নিঞ্চন কর এবং সভ্ভাবের দ্বার সম্যকৃ- 

রূপে পুর্ণ কর; অনন্তর (তাহ! হইলে) এই গ্োতমান জ্ঞান!গ্সি তোমাদিগকে অভিপধিত হান 

সমোক্ষ প্রদান করিবেন। (প্রার্থনার ভাব এই ষে+-আযষাধিগের হৃদয় সন্ভাব-সমান্বত 

ভক্তিপ্ল,ত হউক? তন্বারাই আমর] আকাঙ্কিত সামগ্রী বা মোক্ষ প্রাণ্ত হইতে পারি)। 
৮৬ কঃ * 

মন্্থ-বিষয়ে বক্তব্য । 

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছেঃ তাহা আমর! অন্রমোদন করি না। মস্ত্রটা যে স্থল্প- 

কার্ধ্য প্রবুক্ত+ সে অর্থে তাহ! আদৌ বোধগম্য হয় না। মন্ত্রের মধ্যে কোনও স্থানেই কক 

এবং “পোমরল মাদ কন্্রব্য-জঞাপক* কোনও পদই দৃষ্ট ছয় না। অথচ, প্রচণিত মন্তরার্থে এ ছুই 

বন্তকে টানিয়! আন] হইয়াছে । একমাত্র “পুর্ণাং' এই স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ পদ দৃঙ্টে শ্রুক' পদ 

টানি ভাষ্ে অধ্যাথত হইয়াছে । 'ক্রক্' থাকিজ্েই হুবনীয়ের প্রয়োজন; তাই সোমরদ 

ছবনীয়্ের অবতারণ1 কর! হইয়াছে । অপিচ, উদ্বা সিঞ্চধ্বং উপ বা পুণধ্বং অংশের ভাস্তকার 

অর্থ করিয়াছেন+-সোমরসের দ্বারা হোতার চমপ পুর্ণ কর এবং অগ্রিকে সম্প্রদান কর, 

এ্রইর়পে, ভান্তকারের মতেঃ এই সাম-মন্ত্রীর অথ“হয্ব-যাঞ্িক পুরোহিতের] যেন বলিতেছেন। 

»ধনসযুহের কর্তা অগ্লিদেব যুন্বদীয় হবিঃপূর্ণ ও আনিক্ত (ভিজা) ক্রু কামন। করুন। 

জুতঞএব সোষের দ্বার! পা পিঞ্চন কর এবং পূর্ণ কর। (এখানে «বা/ছয়ের অথথ সমুচ্চর 



২০ তহনিবে। 

অর্থাৎ সোমরসের দ্বারা হোভার চমস পূর্ণ কর এবং অগিতে সম্প্রদান কর)। অনন্তর 

অগ্নিদেব তোমাদের মাহুতি পৌছাইয়। £দবেন ।॥ 

এই অর্থ এখন প্রচলিত। এ অর্থে সন্কক্প-নুক্তের মহিত এই মন্ত্র প্রধুক্ত হওয়ায় 

কি উদ্দেশ্ত সাধিত হয়, স্ধীগণ সহসাই তাহা উপলান্ধ করিতে পারিবেন । 

২। যজুর্ষেবেদীয় সন্কল্পুক্ত। 
ৃ ূ ] 

ওঁ । যজ্জাগ্রতো দুরমুদৈতি দৈবং তদু স্বপ্তস্ত তখৈবৈতি। 

ূ ] | . 
দুরংগমং জ্যেতিষ্]ং জে।তিরেকং তন্মে মন শিবদক্ল্পমন্তু | 

আখ 2 ০ জাগা 

যজুর্্বেদ। ৩৪অ, ১ক ) 
৩ চু 

মন্দের লক্ষ্য । 

মনই সকল মঙ্গলের নিদানভূত। মন যদি সৎপথে গ্রধাবিত্ত থাকে, 

মন ঘি বিপথে বিভ্রান্ত না হয়, মণ ধদি সেই তাহার প্রতি একান্তে 

ম্যস্ত থাকে; তাহ! হুহলে মানুষকে কোনই শশান্ত ভোগ কাপতে হয় 

ন।। মানুষের তাই গ্রধান সল্প হওয়া আবশ্মক--মন যাহাতে অবিচঞ্চল 

হইয়। ভগবহ-কার্ষেয বিশিবুক্ত থাকে»,--সতের সহ্তি নান্মলিত হইবার 

জন্য প্রধত্বপর হয়। এই মম্ছে পঙ্ষপনুক্তে নেই আকাল; প্রকাশ 

পইয়াহে। কন্মাকণ্ম নকলেরহ মুলংধার মন । অতএব, মনকে নৎপথে 

পারচা(লত করিবার জন্য লদ। মহ্বল্প দ্ধ হও। 
০ 

আমদের ব্যাখ্য। | 

ঈন্ত্ান্তর্গত পদাবলির অনুসরণে মন্ত্রের মণ্মার্থ নিয়ে প্রকাশ করা যাইতেছে । আমাদের 
অন্দানুসারি৭-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদ তাহ! অনুধাবন করুন। 

মন্দান্লারিণী-ব্যাখ্য।। 

“পৈবং' ( দেবসম্থদ্ধিনং। বিজঞানাত্মাসত্তুতং হত্যর্থঃ) *বৎ (সকলসক্ষল্লকারণং মম মনঃ 

ইত্যথঃ) “জাগ্রত ( সর্বদ্রষ্টঃ চৈতন্তন্বপ্ূপন্ত ভগবতঃ ইতি যাবৎ) *দুরং € অনক্লিকৃষ্ঠং 
ভগবস্তং পরিত্)ক্তং ইতাযর্থঃ ) 'ওপোত' ( উন্মার্থং গঙ্ছতিঃ বিপথি চলত )১ 'তৎ (তত মে মনঃ) 

গুল ইব' ([নদ্রিতশ্ক জাগরণবৎ্) অচেতনে চেতনাসঞ্চারবৎ ইত্যথঃ) £উ: (সর্বতো 

দ্বাবেন )'এতি' ( আগজ্ছতু, ভগবতি সংগচ্ছতু ইত ভাব$ঃ)। দুরংগমং' (.পথতঞ$ং বিপথগং) 
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€তধ/ (তদ্ধিধং ) “মে (মম) 'মনঃ (চিতবৃত্তিঃ ) গজেতিযাঁং (দেবালাং বিজ্ঞাতৃণ।ং 

মধ্যে) “জ্যাতিরেকং' (দ্বেবত্বপ্রাপ্তং জ্যোতিষাং জোখভির্ববিং ভূত ইত্যর্থ;) “শিবসন্কল্পং 

( মঙ্গলাকাজ্ফিণং) 'অস্ত্র (ভবতু)। অয়ং ভাবঃ--উদ্ত্রান্তং বিপথগামিনং মনঃ বিপথঃ 

প্রত্যাবৃহং সম্তং তহ্পত্তিস্থানে পরমাত্মনি সংলীয়ন্ত ; তেন নুমগগলং সমধিগম্যতাম্। 
্ঁ 

ক 

বঙ্গানুবাদ । 

দেবসনন্ধী অর্থাৎ বিজ্ঞানাত্ম'-সম্তৃত, সকল সক্ষরের কারণ, আমার ষে মন, সর্বদা 
চৈতন্তন্বরূপ ভগবানের দূরে অথাৎ ভগবানকে পরিত্যাগ কৰিষা, উন্মার্গে চলিয়াচে-_বিপথে 

যাইতেছে । আমার সেই মন, অচেতনে চেতনাসঞ্চারবং-নিদ্রিতের জাগরণের ন্যায় সর্ধতো।- 

ভাবে ভগবানে মিলিত হউক । পথন্রঃ বিপথগাঁমী মেই ষে আমার মন, দেখগণের মধ্যে 

দেব প্রাণ্ত হইয়া__জ]াতির মধ্যে জ্যোতর 21ষ অবস্থিত থাকিয়া 'শিবসন্ষর” অথাৎ মলা 

হউক। (ভাব এই ধে--উদ্দ্রান্ত বিপথগামী মন বিপথ হইতে ফিরিয়। আসিয়া) তাহার 

উৎপত্বি-স্থান পরমাত্মায় মিলিত হউক এবং ভদ্র স্থমঙ্গল অধিগত হউক ).। 
ঝা ক 

গা 

ব্যাখ্যা-সম্ঘদ্ধে বক্তব্য । 

মন্ত্রের ষে অন্বষ়ে যে অথ আমর! পরি গ্রহণ করিপাম? অন্তরূপ অন্বয়েঞ সে অথ সে ভাব 

গ্রহণ করা ষায়। কিন্তুতাহার আর আপশ্যক নাই। মন্ত্রের যাহা মুখ্য লক্ষ্য; ত্গ্রতি দৃষ্টি 

রাখিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। 

ধাহা হইতে আমরা উৎপন্ন হইয়াঁছি। ষ্বে অমুতের সন্তান আমরা, তাহার সহিত সম্মিনের 

চেষ্টা করাই আমাদিগের শ্রেঘঃনাধক | কিন্্ু সে পথে অগ্রনর ন! হইয়1) সে পক্ষে চেষ্টা ন] 

করিয়া, আমর! ক্রমেই তাহা হইতে দুরে চলিয়াছি। আমাদিগের মনই আমাদিগকে দূরে 

লইয়! চলিয়াছে। মনের অঃশাসনে পরিচালিত হইয়া, আমর! পিত্য নুন পথে প্রধাবিত 

হইতেছি । এই সক্কল্প-মন্ধ আমাদিগকে ভ্রান্তপথের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়। অমুতের সন্ধানে 

আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে । আমাদিগের মনকে ষদি সেই পথে পরিচালিত করিতে 

পারি, তাহা হইলেই আমাদিগের সঙ্বল্স--শিবসন্কল্প অথাৎ মঙ্গলপ্রদ হইবে। 
০০০০০ ০ 

৩। খখেদীয় সম্বন্প-সুক্ত। 
1 

ও। য। গুঙ্গর্ষ। দিনীবালী যা রাকা যা সরম্বতী। 

| 
ইন্দ্রাণীমহব উতয়ে বরুণানীং স্বন্তয়ে | 

| ( খখেদ। ২অষ্টক---৭অধ্যায়-১৫বর্ ) 
ক ক 

১৪ 
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খখেদীয় ব্রাঙ্মপগণের পক্ষে উপরি-উদ্ধৃত খতবনত্রটা সন্ব্পন্ুতুরূপে উচ্চারিত হইয়া! থাকে। 
কিন্ত এই মন্ত্রের যে অর্থ গ্রচপণিজ আছে এবং এই মন্ত্রান্তর্গত পদাবলির অসথলরণে সহ্গ। 
যে অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে) তাহাতে সঙ্ক্নহ্ক্ত যধ্যে স্বস্তি-কামনায় এই যন্ত্রের 
প্রয়োগ কল্পনা করা যায় না। 

ম্্ান্তর্ঘত পদাবলি বড়ই .সমক্তাপুর্ণ। সুতরাং উহা হইতে বত প্রকার অর্থ আমনন 
করা হইগাছে+ তাহাতেও সমস্তার অস্ত নাই। কেহ কেহ গন্গ,১ সিনীবালী, রাকা, সরগ্বতী 
প্রতৃতি পদচতুষ্টয়ে চারিটী বিভিন্ন-নামধেয় নদী নির্দেশ করিয়াছেন । তাহাতে মন্ত্রের অর্থ 
দাড়ায় এই॥--“সেই যে ভীষণ! গুঙ্গ,নদী, সেই যে ভীষণ। লিনীবালী নদী) সেই যে ভীষণ! 
রাকা নদী, আর সেই যে ভীষণ সরস্বতী নদী, তাহ। উত্তীর্ণ হওয়ার জন্ত ইন্দ্রাণীকে ( ইন্তর- 
পত্ীকে ) এবং সেই নদী উত্তরণে বিপদ-পরম্পর] হইতে পরিস্রাণের জন্ত বরুণানীকে ( বরুণ" 
পত্বীকে ) আহ্বান করিতেছি ৮ 

এই অর্থ উপলক্ষে মদ্এনিয়া হইতে আর্য/গণের ভারত আগহনের যুক্তি, প্রদণিত হইয়া 
থাকে । আর্ধাগণ ষখন এ সকল নদী উত্তীর্ণ হইয়। ভারতবর্ষে আগমনের জন্ত চেষ্টান্িত হন, 
তখন উহাদের ভীষণতা। দেখিয়া বিচঞ্চল হইয়া পড়েন । বিভীধিক। পাইয়া নদী উত্তরণের 

জন্ত ইন্্রাণীকে আহ্বান করেন এবং স্বস্তি-লাভের জন্ত বরুণানীর শরণাপন্ন হুন। পূর্বোক্ত 
প্রকার অর্থে এই এক প্রকারের ভাৰ মন্ত্র হইতে গ্রহণ করা হুয়। 

মন্ত্রে আর এক প্রকার অর্থ আমনন কর হর়--“সেই ষে ভীষণ] অমাবন্তার রাত্রি 
আবার সেই ষে ভীষণ। অন্ধকারময়ী রজনী ; অপিচ, সেই যে আনন্দোৎফুল্লা পৌণমানী নিশি; 
আর সেই যে শ্বেতগুত্র! জোতন্াকরোন্ভ্বলা রজনী, সকল অবস্থায় সকল নময়ে পরিত্রাণের 
জন্য ইন্্রাণীকে এবং শান্তির জন্ত বরুণানীকে আহ্বান কর। হইয়াছে এতহুভন্র প্রকারের 
ব্যাখ্যাতেই ইন্জরানী ও বরুণানী পদের যৌগিক অধের প্রতিই দৃষ্টি পড়ে। 

মন্ত্রের অগ্ুগত বিশেষ্য-বিশেষণ ও।তি পদই স্ত্রীপিঙ্গান্ত। ছইন্দ্রানীংং এবং “বরুণানীং 
পরদয় দৃঙ্টে ইন্দ্রনামধের এবং বরুণনামধের় দেবতাবিশেষের ব। ব্যক্তিবিশেষের পত্থীর 
প্রত স্হস। লক্ষ্য আমিয়। থাকে । 

আমর কিন্ত সে পথে গমন করিয়। মন্ত্রের মুখ্য লক্ষ্য পরিহার করিতে প্রস্তত নছি। 
পরস্ত ষে মনীষী মহাস্মার প্রবর্তনায় এই মন্ত্র থখেদীয় স্ঘল্প-নুক্তের অস্তভূ্ত হয়] আছে, 

তাহার শুভ উদ্দেস্তের অন্থদরণ করিলে অন্ত্রের ভাব অনায়ালে হায়ঙ্গম হইতে পারে। 
এই মন্ত্রে জগন্মীভার-বিশ্বমাতার _-করুণ। কাষন। কর! হুইয়াছে। ইহ্লংসারে যাড়দেহের 

ভুলন] নাই। তাহ নান তাবে নানা রূপে ভগবানকে আহ্বান করিতে করিতে) পরিশেষে 
মাতৃভাবে তাহাকে ল্মরণ কর! হুইর়াছে। জননীর নিকট সন্তান যাহা প্রার্থন। বরে। 
সহসাই তাহ! প্রাণ্ড হয়। তাই এখানে তক্রপ মাতৃত্ের বিশেষণে তাহাকে জাহ্বান কর! 
ইইয়াছে। বলা হুইরাছে-ষিনি অমাবন্ত। বা অজ্ঞানতা, আবার যিনি পৌর্ঘহাসী বা 
পুণজ্ঞানরূপিশী, সেই ধনাধিষটাত্রী কর্ণরূপিনী দ্বেবীকে আমাদিগের মঙ্গলের জন্ত এবং 
গ[রজাণের জন্ট আমর আহ্বান কয়িতেছি।, 
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জগন্মাত| জগজাননী কেষনভাবে বিশ্বের সহিত বিভ্ভমান আছেন) এই মন্ত্রে তাছারই 
পরিচয় পাওয়! ষায়। অন্ধকারও তিনি, আলোকরশ্সিওভিনি ) পৌর্ণমাসীও তিনি, আবার 

অমাবন্তাও তিনি! জ্ঞানও ত্িনিঃ অঙ্ঞানও তিনি । বিভিন্ন বিপরীত সকল ভাবের মধোই 

তাহার প্রভাব ওতঃপ্রোভঃ বিভমান ! দে বীমাহাত্ব্য চণ্ডীতে “1 দেবী সর্বভূতেষূ' ইত্যার্দি 

প্লোকে তাহার এই সর্বদ্বরূপিনী মহিষার মাহাঝ্থ্যই পরিকীর্তিত রহিষাছে। চেতনের মধ্যেও 
তিনিঃ অচেতনের যধ্যেও তিনি; নিদ্রাতেও তিনিঃ জাগরণেও তিনিঃ ক্ষুধাতেও তিনিঃ 

তৃণ্তিতেও তিনি। সেখানে সেই ষে তাহাকে প্রণতি জানাইয়া বল! হইয়া ছে. 
"যা দেবী সর্বভূতেযু ষাতৃরূপে সংস্থিতা ৷ 

নমস্তন্যৈ নমন্তট্তৈ নমন্তটন্ত নমো নমঃ ॥* 

এখানেও সেই আহ্বান! এখানেও প্রার্থনা জানান হুইয়াছে--হে জ্ঞানাজ্ঞানরূপিণি 

জননিঃ এস মা! আধার এই সগ্ল্পে নিদ্ধি প্রদান কর।, 

কি প্রকারে খঁ ভাবের অথ-মন্ত্রে পরিগ্রহণ কর! যায়ঃ আমাদিগের কৃত মর্্মানুসারি ণী- 
ব্যাখ্যায় ও তাহার বন্গাগ্থবাদে সে আনাস প্রাপ্ত হউন । 

০ ীঁ 
ষ্ভ 

বর্্মান্রসারিণী-ব্যাখ)া। 

“য” (লোকগ্রসিদ্ধা) ০গুঙ্গঃ ( এমাবন্ত1)) “ঘা (লোকগ্রনিদ্ধা) “পিনীবালী 

( অঙ্ঞানতা ),ব1” (লোক প্রলিষ্ধ1) 'রাক।” (পৌর্ণঘাসী), “ষ/' (লোক প্রসিদ্ধ!) «মরম্বতী? 

( প্রজ্ঞান প্রদাতরী ), “উতয়ে' (পরিত্রাণায়) “স্বন্তয়ে' (স্ুমনরলার্থং চ "১ ইন্ত্রাণীং ( ধনাধি- 

্টাত্রীং ) বরুণানীং ( করুণা বর্ষণশীলাং ) ভাং জগন্মাভাং £অহ্বে* (আহ্বরামি )। অযুং 

ভাবঃ--জ্ঞানাজ্ঞানরূপিণী জগন্মাতা অস্মান্ পরিত্রায়তু সুমঙগলঞ্চ বিধায়তু। 
ও রস গু 

বঙ্গান্বাদ। 

যে লোক প্রসিদ্ধ অধাবস্তা, ষেলো ক প্রসিদ্ধ] অন্ঞানতা, যে লোক প্রসিদ্ধ! পৌর্ণমাসী, যে 

লোক গ্রপিদ্ধ! গ্রজ্ঞান প্রদাত্রী, পরিরাণের নিমিত্ত ও সুমঙ্গলের গন্য, সেই ধনাধিষ্ঠাত্রী করুণা- 

বর্ষণলীল! জগন্মাতাকে আহ্বান করিতেছি। (ভাব এই যেঃ _জ্ঞানাজ্ঞানরূপিণী জগম্মাত। 

আমাদিগকে পরিআাণ করুন এবং আঙদিগের সুমন্বল বিধান করুন )। 
পী 

ধীঁ 

মন্র্থ-ব্ষিয়ে বজব্য। 
এখ!নে বিভিয় দেবতাকেও আহ্ব।নের ভাব আসিতে পারে। আবার একই দেবতার 

--ষিনি সকল ধনের অধীশ্বরী। আবার যিনি করুণার প্রভ্রবিণী, তাহারও আহ্বান সুচিত 

হইতে পারে। জ্ঞান অজ্ঞান নকলের [যনি মুলীহত, বাহার এখর্ষেযরও সীমা নাই, আবার 

করুখা-বর্ধণেরও লীম! নাই; অতীঃ সিদ্ধির সলে তিনি সহার হুটনঃস্"মাতৃরূপে মাতৃ- 
ভাবে মাতৃতের স্মেহকরুণ। বিতরণ করুন, -সন্বক্-ন্ক্তের ইহাই লক্ষ্য । 

বমা০০০০ তি পরার 



তভানব্দ | 
ও 

তরী 

গায়ত্রী-মন্ত্র-জপ 
পাশ উঠ9 $ 3. ০ 

যথানিয়মে গাযন্ত্রী-মন্ত্র-জপে সর্ববাভীষ্ট পি হয়। দ্বিজীতর পক্ষে 
গাঁ়তী-মন্ত্র-জপের ম্যায় শ্রেঘঃসাধক আর দ্বিতীয় নাই। শাস্ত্র বলেন," 

কাঁলপ্রভাঁবে বেদমন্ত্-সমূচ দোঁমযুরু ভয। সেউ কালদোষ নিবারণের জনা, 

বেদসল্ত্র ইচ্চারণের পূর্বে প্রমষে গাযর'র আশ্রয় গ্রহণ করা কর্কব্য। 

গাত্রী-জপে সকল কলুশ ন্বূন্ত *য়। তার পর উদ্দেশ্যানুরূপ গন্ধ 

জপে শভ'স্ট ফল লাভ হইয়। থণক। তবে, গায়ত্রী-মন্্ব জপ দন্বন্ধে 

কঠোর নিয়ুম-সর্থহ পরিদ্বট ভয়। 
প্রথমতঃ গয়ী-মন্দ্রেব দিবিব জ্বম্য দশ সহত্ব বার গাযত্রী-মন্ত্র জপের 

বিধি আছে তর পর সমস্ত বেদমন্ত্র শিদ্ধির জন্য এক লক্ষ বার গায়ত্রী 

মন্ত্র জপ করিবার বিধি পরিদৃন্ট হয়। এখনকার চঞ্চল-চিত্ত মানুষের পক্ষে 

এ গ্রকার জণ-কাধ্য কঠে'রকুচ্ছ মাধন! বলিষা হনে হইতে পারে। কিন্তু 

কেহ কেহ কহেন,_এ- জপের মূল লক্ষ্য-_-চিত্তন্থর্বযলম্পাদন | ভগবানে 
ন্যস্তচিত্ত হইতে পারিলে শর্বপিদ্ধি অধগত হয়। তখন, যে উদ্দেশ্যে 

যে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইবে, তাহাতে তদনুরূপ হৃফল প্রাপ্তি ঘটিবে। 
যে পদ্ধতিতে কর্ণক্ষেত্রে মগ্রলর হইবার জন্য আমর! সকলকে উদ্বুদ্ধ 

করিতেছি, তাহ! খধিগশেরই প্রদর্শিত পন্থ। | ধহার। খষিবাক্যে বিশ্বানবান 
এবং শান্সানুশাদন মান্য করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহারা পর্বয।য়ক্রমে 

পরীক্ষা করিয়! দেখুন--কেমন বৈছ্যাতিক-ক্রিয়ায় অভীস্ট-ফল অধিগত হয়। 



জআনবেদ। "২৫ 

ষে গাঁয়ত্রী-গল্জ 'এমন সর্প লীন্ট-প্রদ, আমৃতত্-লানের হেতৃড়ুর, গে 
গ'যত্রী-মন্ত্ব ও তাহার মণ নিম্নে প্রকাশ কটিতেছি ). যথা-- 

| | | | 
ও। তৎসবিহুর্বরেণ্য, অর্গ। দেবস্ত দীমহি। 

] | 
ধিয়ে। মো নঃ গ্রচোদযাত। ও ॥ 

ষ রঃ ৫ 

মর্ানুসাবিণী-ব]াখা! ূ 

6 € বিষুটশব বঙ্গাস্ম ক: প্রণবঃ বীজ মনধঃ, তাঁৎপপর্যার্থঃ হে ভগলণ্! অঙ্গলমন্র )! 

6১” ! ভালপাকপ্সিতদেরভাবাহ) রঃ (ভগলেণিকন্তি দেবভাবাং) শ্বেত (স্বলেিক পিক 

দেবভাবাঃ) মম জন্সে অপিষিষ্টন্থ তি শেৰত। মমি 'দবহ শুদসবং বা আবিবত ইতি 

ভাঁবঃ। 'অগবা-রিলোককপে শিশ্বন্ধাপ হিচ্কাঘান ভে ভগলন্! মাং গরিবাফ়তু বা ইতি শেষং। 

“যঠঠ (জ্ঞানস্ত গেরকঃ ষঃ সবিতদে বং) লিঠ (অস্মাকং) য়” (নৃদ্ধীঃ, কর্ম্মাণি ) 
*গ্রচোদনাত (প্রকর্ষেন প্রেরয়ৃতি, সংকর্ান্থটানাস নিষোৌজচগ্ত ইতি যাবৎ), ওহ্য ঘদবস্য 

(গ্যোনমানাত্য কঙ্গা) সবি5£' (জানতগরকন্তা ব্র্গণঃ ) €তরেণাং (শ্রটত, নরবঃ »ংভজনীযং ) 

£তৎ* ( প্রগিদ্ধং জগহা।প্যং) ভগ” (সকপাপানাং ভর্জনসমর্থৎ তোজামণ্ডঃত, দুঝিতনাশকং 

জোভি2) বধং 'ধীমহি” (ধ্যামাম )! 

সর্বধসাপানাং নাশ$5£ স্দ্নৃদ্ধিপদা"া সংকশাণি প্রন্বন্থাতীকঃ যঃ পরবরঙ্গঃ ভস্ত পরমং 

তেজঃ লদ! বধং জি প্রতিষঠঠাপধাম ইত্যেরং মন্কণমূলকোহয়ং মনত । 
১ ৬ 

বঙলানুবাদ। 

ন্ষুটশিবরন্জাত্বাক প্রণব বীক্ষমন্ত্র-%! ভাত্পর্পার্থণতে ভগবন । অঙ্গল হউক ।, 
ভূালোকন্ত দেবভাবসমুহ। ভবলোকগ্ক দিবভ্তাবসমু, বং অবর্ণস্থিত দেবভাবসমত আমার 

হদযে অধিঠিত ভঈন। অথব1) হ্িলোকর্ূপে বিশ্বরূপণে বিরাছমান হে ভগবন! আমায় 

পরিত্রাণ করুন । 

ধিনি (জ্ঞানের উন্মেষকারী যে সবিউদেব) আমাদিগের বুদ্ধিকে সংকর্ধানুষ্ঠানে প্ররষ্টর্রপে 

নিয়োগ করেন, সেই গ্োতমান জ্ঞানপ্রেরক সব্তিশ্দবের (পরব্রঙ্গের ) জেষ্ঠ সর্দপাপনাশক 

জ্যোতিকে আমরা ধান করি। 

শম়? 



২১ জানবেদ। 

সকল পাপের নাধক সদ্বুদ্ধির প্রদাতা সংকর্তে প্রবৃতিবর্ধক ষে পরক্রদ্গ, ঠাছার গরম 
তে যেন সর্বদ| আমর। হদয়ে ধারণ করি । মন্ত্র এই সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেছে। 

ছু ৪ 
ঙ 

মন্দ্রের অর্থ বিষয় আলোচন|। 

দ্বিঞাভিগণের নিত্য-জাপ্য এই গাক্সত্রীমন্ত্র যুগপৎ আত্মোঘোধক ও পরব্রঙ্গের অনুধ্যান* 

মুলক। এই মন্ত্রে প্রথমে সমস্ত দেবভাবকে আহ্বান কর! হইয়াছে । ইচ্ছা প্রকাশ 
পাইঘাছে,€কি স্বর্গে, কি অন্তরিক্ষেও কি পুথিবতে যত প্রকার দেবভাব আছে, সকলই যেন 

আমি অধিকার করিতে পারি। সাধনার পণে যতই অগ্রসর হইব) ততই দেবভাবসমূহ 

আলিয়া হৃদয় অধিকার করিবে; ততই হৃদয়ে শুদ্ধসত্বভাব সঞ্জাত হইবে-তঙই ভগবানের 

অন্ুকম্প। লাভে সমর্থ হইব ॥ এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয় 'আর্ঠনাকারী গ্রথমে বপিতেছেন,-- 

£ম্বঃগ, অন্তরিক্ষে বা পৃথিবীতে যত দেবভাব আছেঃ ভগবানের বিনুতি-স্বরূণ ষত শুদ্ধসব্বভাব 

আছেঃ সমস্তই আমাতে অপ্িঠিত হউক 1 পরিশেষে পরব্রঙ্ষের দ্ি্জে]াতিঃ হৃদয়ে ধারণ 

জন্য পরবদ্ছে লীন হইবার অভিপ্রায় সঙ্কনবন্ধ ইইতেছেন; বলিছেছেন»--তাহার জ্যোতিঃ 

যেন আমাতে মিপিত হয়ঃ আমি ষেন তাহাতে বিলীন হইতে পারি । 

£₹ তৃভূবিঃ স্বঃ মন্ত্রে অগ্যাধান-যাগে আর এক অর্থ পরিগৃহীত হইতে দেখি। সেখানে 

£ভঃ ভুবঃ স্বঃ' এই পদক্রমে ষথ। ক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা আত্ম] প্রজা ( পুত্রপরিজনাদি ) 
ও পশুলমূছ অগ্রহণ করা হয়। সেখানে, অগ্রযাধ্যান-ষাগের প্রার্থনা থাকে- ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় 

বৈশ্বা অথবা আত্ম প্রঞ্গা ও পশু সমূহ সকলে আমার বশীতৃত £উক অথব1 সকলের মঙ্গল 

ইটক। এ সকপণকে বশীঢত করিতে হইলে, প্রকাশ এই যে, অগ্ন্যাধান যাগপুর্ণক 

মন্ত্র জপ করিতে হইবে। 

কিবা প্রাচ্যে। কিবা পাশ্চাত্যে এই মঞ্রের অর্থবিষয়ে বহু প্ডতের মস্তিষ্ক আলোড়িত 

হইয়াছে । ষোগীথর যাজ্বন্ধ্য গাক্বত্রী-:-্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ভন্ত্রশান্থ্ে গায়ত্রী"মন্ত্রের 

ব্যাখা! আছে; পুরাণ গায়ত্রী-মন্ত্ের ব্যাখ্যার বিনিষুক্ত রহিয়াছেন; ম্মার্ত ভট্টাচার্ন্য গায়ত্রীর 

ব্যাথ্য। করিয়। গিয়াছেন। সাস্ণাচার্ে;র ব্যাখা।, মহীধরের ব্যাখা এ সকল ব্যাখ্যা তো 

আছেই! পরস্ত পাশ্চাত্যদেশের ষে পণ্ডিত যখনই ভাওতের শান্্-গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত 

করিয়াছেন, এই মন্ত্রটার ব্যাখ্যার প্রাতি তখনই তিনি প্রলুৰা হইগাছেন। 
এই গায়ত্রী-মন্ত্র জগতের গৌরবের লামগ্রী। এই মন্ত্র মানুষকে দেবত্ের পথে অগ্রপর 

করে। স্ুতরাং এ মন্্ধের মন্দ বিশেষভাবে অনুধাবন করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। 

তুজ্জন্য আমরা এই গায্ধত্রী মন্ত্রের কয়েকটা প্রলিত্ধ ব্যাখ্য। এস্থলে উদ্ধত করিতেছি। 

গ্রথম ।--ষোগী ষাল্ছবন্ধ্যের ব্যাখ্য। )--“কর্ছেন্িথাণি পকৈব পঞ্চ বুশীব্দ্িপাণি চ. পঞ্চ 

পঞ্চেক্তিার্থাশ্চ ভূঠানাবৈব পঞ্চকম্॥ মনো! বুদ্ধিত্তথাস্ম। চ অব্যন্তঞ্চ যছুত্মম্। চতুর্বিংশ- 

ত)টণহানি গামত্র্যা অক্ষরাপি তু। প্রণবং পুরুষং বিপ্ধি সর্বগং পঞ্চবিংশ কম্॥'” 
& ব্যাখ্যার মর্ম ;--এপক্ণ কর্ছেন্দ্ির। পঞ্চজ্ঞানেজ্ট্িত। পঞ্চইন্দরিঘার্থ। পঞ্চমহাভূত। মন বুদ্ধি 

অয্ম। মার অব্যক্ত--এই চতুর্ক্িংশতি গায়ত্রীর অক্ষর। পরষ পুরুষ প্রণব লইয়া পঞ্চবিংশ ” 
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ত্বিভীয়।--তস্ত্রের ব্যাখা । গাকরী-তঙ্বে আছে» অগ্নিবামুহ্্ষ)বিহু)তধমবরূণ এ+ 

চ। বৃহস্পতিঃ পর্ভগ্ত ইন্দ্র গন্ধব্ব এব চ। পুরী শিবশ্চ ত্বষ্টাচ বাসবশ্চ মরুত্থ|। 
পোমাঙ্গির বিশ্বেদেবা অশ্বিনী চ প্রজাপতিঃ। সব্বদেবণ্চ রুদ্রন্চ ব্রদ্ম। বিঝুন্ত দেবতা; । 
দপকালে চিন্তনীরানস্তানাং সাধুজ]মা পরুয়াৎ |” 

এ ব্যাখ]ার মর্ধ্__'গায়ত্রীর ১ম অক্ষর অগ্নি দেবতা, ২য় অক্ষর বাযুদেবতা 
৩য় স্্ব)পদেবতাঃ এর্থ বিছ্াৎ দেবতা, «ম যম দেবতা, ৬ঠ বরুণ, ৭ম বৃংস্পত্তি ৮ম পর্জন্য, 

৯ম ইন্দ্র ১০ম গন্ধর্ব, ১১শ পৃ ১২শ মিত্রা বরুণ, ১৩শ ততটা, ১৪শ বসব) ১৫শ মুত) 
*৬শ সোম, ৯৭শ আগিিরস, ১৮শ বিশ্ব্দেবং ১৯শ অঙ্বিনীকুমার। ২₹*শ প্রঞাপতি, ২১শ 
সর্ধদেবতাঁ। ;২শ রুদ্র, ২৩শ ব্রচ্ধ/ ২৪প বিষু। ৮ | 

তৃতীয়।-বিষু। কর্তৃক গায়ন্রীয় গুণ ব্যাখ্যা ;--“ষস্তথাভৃতভর্গোহম্মান গ্রেরয়তি স 
জগজ্জে) তীরসামূত ইরাদিলো কত্রযান্মক-সঞ্ল-চরাচরন্বক্ূপ-ব্র্দাবিযু্মহেশ্বর হুর্যাাদি-নানাদে ব- 
তাময়-পরক্রন্ম রূণো হুগাদি সপ্তলোকান্ প্রণীপংৎ গ্রকাশয়ন্ মদীয় শীবাজ্মানং জে চীরপং 
সঙ্যাথ্যং পপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্র্গস্থানং নীহা! আত্মন্তেব ব্রঙ্গণি ব্র্গজেটোতিষ। সহৈকভাবং 
করোতীঠি চিন্তরন্ জপং কু,” 

চতুর্থ ।তন্তর সম্মত অপর ব্যাব্য!১--গ্যম্থাৎ স্থিতিলয়োৎপত্তির্দেন তিভুননং ততম্। 
সখিতুৈবতশান্তর্ধ্যামি তদ্ভগমবায়ম্। বরণীংং চিস্তয়ামঃ সান্তরধ্যামিনং বিভুম্। ষঃ .প্ররয়তি 
বুদ্ধছ্থে। খিয়োহস্মাকং শগীরিণাম্। এবম যুহং মং ত্র নিত্যং জপেন্ররঃ। বিনাহন্ত- 
নিরমায়াপৈঃ সর্বলিঙ্গীশ্বরৌ ভবেখ। একমেবাছিতীয়ং যত সর্কোপননিষদাং মতম্। অঙ্্রত্র়ণ 
শিষ্পনং তদক্ষরমগোচরঘ্ ॥৮? 

পঞ্চম ._মধাণির্ববাণ তস্ত্রের ব্যাখ্য।।--€ত্র/ক্ষরা ্কতারেণ ( ধকাদেণ) পরেশঃ প্রতি- 
পাগ্তে। পাতা হট চ সংশ্ষ্টা ষে! দেবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। অনৌ দেবান্ত্রিলো কাস্ম। ভ্িগুণং 
ব্যাপ্য ওিষ্ঠাতি। অতো বিশ্বমধ্ব্রহ্মবাঁচ্য' ব্যাহ্িভিস্থিভিঃ। ভারব্যাঘতি1াচো। ষঃ লাবিহ)। 
ভের এব লঃ। জগত্রপত্ত সবিঠঃ সংশ্ইপীপাতে বিছোঃ। অত্বর্থতং মহত্বর্চো বরণয়ং 
ষতাম্মভিঃ। ধ্যায়েমঃ তংপরং লঠাং সনব্যাপিসনাতনমূ॥ থে ভর্গ: সর্বসা্গীশো 
মনোবুদধীন্র্িগানি নঃ। ধর্মার্থকামমোগেষু প্রেরয়েত্িনিযো জয়েৎ ॥"? 

বষ্ট।--স্থার্ভভট্রাচার্ধ্য রঘুনন্দনের ব্যাখ্যা, ( সংক্ষেপে )-_দেবস্থ সবিতুস্তত্তর্গরূপং 
অন্তধ্য[(মক্রন্ম বরেণ্যং বরনীমং জন্মমৃত্)/ভিরুভিঃ তাঁৎনাসায়োপালনীঘং ধীমহি। পুর্ববোক্তেন 
সোহহমন্থীত্যনেন চিন্তয়ামঃ যে! ভর্গঃ সর্বান্তর্ধ)ামীশ্বরে! নোহম্মাকং শরীরিণাং বিয়ে ুদ্ধীঃ 
প্রচোদয়াৎ ধন্মার্থকানমোদ্গেযু প্রেরয়তি ৷” 

তাহার বাখ)-আহ্ক-তত্বে। যথা।-“গাযক্র্। অর্থমাহ যোগী যাজবন্ক):। দেবস্ত সবি 
ু্বর্চে। তর্গমন্তর্গতং বিভুদ্। ব্রহ্মবাদিন এবাহরেণ্যর্ন্ত ধীমহি। চিন্ত়ামো বয়ং ভর্গং 
খিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্মারঘকামযোক্ষেঘু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃপুনঃ। বুদ্ধেস্চোদরিতা বন্ত 
চিদ।ঝ। পুরুষে| বিরাট । বরেণ)ং বরণীয়ঞ ছনসদংসারভীরুভি:। আবিত্যান্তর্গং ষচ্ষ ভর্খাখ্যং 
তন্মতরক্ষুতিঃ। জম্মমৃত্বিনাশায় হঃখন্ড ত্রিতক়ন্ত চ। ধ্]ানেন পুরুষে! হন্ত অব]; হূর্য্যমলে। 
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মন্্।থমপিটৈ বাঁরং জাঁপর়ত্েবমে বাই । তেন গাঞপ্রযা অহমথঃ। দে€গ্ সবিহুর্ভগন্রপাস্তধ)ামি- 

্রঞ্ধ বরেণ্যং বরণীধং জামু হ্যুউতিঃ তদ্ধিনাশায় উপাপপীয়ম্ ধীমহি প্রাগুক্তেন দোহহমন্ীত)- 

নেন চন্তমীমঃ) ষে। ভর্গঃ সর্বান্তর্যামীশ্বরে। নোহম্ম(কং সব্বেধাং সংলাপিণাং বিয়ো। বুদ্ীঃ গ্রচো- 

ধয়াৎ ধন্ম।ঁকামঘোক্ষেষু প্রেরঘতি । তথ চ ভগব্দগীতায়াম্। পরশ্থর সব্বভৃতানাং হদ্দেশেহঙ্জুন 

ভিঠ(ত । ভ্রামন.শভুতানি ষগ্রকট়ানি মায়া । ঈথরোইস্তর্য)ামী হ্দেশে অস্তঃকরণে ভ্রামজন, 

তত্তৎকণ্রন প্রেরণ, যন্ত্রাগাশি দারুষঃতুণ্যশঞবারূঢাান ভান প্রাণিনে। পীবানিতি যাবৎ 

মাদুয়া অঘটনঘটনপটীয়স। পিপ্রশক্ত্য/। তথাচান্বগরাণাং মঞ্রঃ। একো দেব সর্ধভূতেষু গুড়? 

সর্দবচাপী সব্বভূতান্তাগ্র।। কণ্মাধাক্ষঃ সনদ ৩1পিবাসঃ সাক্ষা্থ চেতঃ কেবলো। নিগুণ“চ ॥' 

সপ্তম।-_পায়ণাচানেযর ভাগ ১ যঃ লবিতা সুম্যঃ খিয়ঃ কন্ধ্মাণ প্রচোদগাৎ প্রেরয়ৃতি 

তণ্ত সবিতু: প্রসবিতুদ্দেবপ্ত গ্োোতমানস্ত হুর্য)স্ত তত্মব্বৈদদ হামানওয়া প্রাস্ং বরেণ্যং সব্বৈঃ 
সংভজনীয়ং ভর্গ, পাপানাং তাশখং ডেজোমণ্ডণং ধীমহি 

অষ্টম ।-মহীতররজ ঝাখয। ৮7 বিখাম ঘৃষ্ট। পাবিধী জশে বিনিজোগঃ । ভপিতি যষ্টাথে 

তন দেবস্ত গোতনাস্মক্ষম্র সওতিই ্রেগকষ্ঠাশুর্ণামিণে | বজ্ঞানানন্দন্থভাণস্ত মগ 

বচ্ছিগত্ত বা আপিত্যান্তরপুকণত্ত ব| ব্র্ষণে। বধেণাং »ঘেং প্রাথলীযং ভর্গো সব্দ- 

পাপানাং সববসংপারন্ত চ ৬৯ননমথং ঠেঞঃ মতাজ্ঞানান'পাদিবেদাস্ত প্রতিপাগ্ঠং বয়ং ধীমহি 

ধ]ায়ামঃ। ছালসং সশ্রধারণণ যদ্ব| মগ্ডণ' পুকষে| গমন ইত ত্রযঃং ভগঃ পর্ব বাড)ম। ভর্গে। 

বী্)ং বা। বরুণোন্থবা অভিঙ্িমতানাছরখোহণ5ক্রাম শঝিং তৈ ভগ ইতি তে (5 ৪৫১)। 

তন্য কশ্ত । যঃ নবিভ। নোহানাকহ বিপু বুদ্ধী: কন্মাণি বা গচোদজ়াহ প্রকূর্ষেণ চোদধতি 

প্রেরসতি মতকর্মান্ঠানার | ষকা বাক্যুহদেশ যোজনা। সবিতুদদেবস্ত ৩২ বরেণ্য তগে। 

ধ্যাগামঃ। বণ শো বৃদ্ধা; তণেপন্ত ৩২ চ দ্যান্ামঃ ন সাবটতথ | পিগবত্যঘেন বা যোজন।। 

সবিতুর্দেবস্য তৎ তর্গে। ধামহি যে| মং ₹গে। নো! বুদ্ধ পেরয়তি ॥ | 

নবম ।--পাশ্চাত্য-প1ও ৬্গণের ব্টাপ)1১- 

(1) “160 ৪52091৩ ঢা৩ ১0191৩1190৮ ০1 06 01571630106 

6911600 ৮1৩ 0110101019705 2]], 51916007065 আ]], ঠিওাা। ৬1101 এ] 

01০০৩৩0৯00০ ৬101) এ11 [1050 160], ০. সি] ৬০17৬০9166০ 0106৩ 

001 011001509101705 21816 ঢা. ০ 70192655 0০9৬9195175 1191 
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(5) ৮৬9১ ৬৩ 90010) ঠ20 ৩৪০৩৩]! 81019 ৩1 92৮1601 0৫ 

০০৭: ১০117 ৬৩ 511111019ত 001 1009৩15-0270, 

দশম ।--বলগদেশের অনুবাদকগণের ব্যাখ1- 

(৬) «আমরা মবিতৃ দেবার সেই বরণীধু তেজ ধান করি, যাহার প্রভাবে আমরা স্বীয় 

শ্বী্ বর্তব্যানুষ্ঠ।নে প্রবৃন হইতে সমথ হই 1” সত্যবত সামশ্রমী। 

(৭) “পবিভৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান কবি, যিনি আমাদগের বুদ্ধি বৃত্তি 

প্রেরণ করেন ।৮-বাঞ্ষমচন্দ্র চট্রোপাধ্যাযু 

(৮) 'ঘ্ধনি আমাদিগের ধী-শক্তি প্রেরণ করেনঃ আমর দেই সবি] দেবের সেই 

ৰরণায় তে ধ্যান করি ।”__রমেশচন্দ্র দত 

(৯) “সব্তৃদেবের বরণীয় তেল আমর ধ্যান করি, ষিশি আমাদিগের ধুদ্ধি-বৃত্তি 
প্রেরণ করেন।- রমানাথ সরস্বতী । 

মশীযিগণ নানা প্রকারে গা্গরী মগের অর্থ উদার করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সবি 

(দখঠার শ্বর্নীপ উপলব্ধ বিষে প্রত্যেক বাখ্যা় নান। গঠিহাক) প্রকাশিত হইয়াছে । 

[কু যিনি 'অবাস্থনমোগোচরঠ১ ঘিশি বকে অতীত) মনের অগোচপ্র) ভাষায় গাহাপ [ক 

কোনও পরিচ দেওয়া বায়? হু হরা" সবিতা] দেখত| বদিতে) কাহার প্রাত ণঙ্গ) আছে 

তাহ বুরাইতে গিয়া। মকল ব্যাখ্যাকাদছেরহ গবেষণ। পঞুদন্ত হইয়াছে । যান লাম কপের 

অভীক) অথচ ধাহার নাম-রূশে বিশ্ব বাাপিঘা আছে) সবিতা বত] নামে এখানে তিনিই 

নিদিষ্ট হইয়াছেন । তাহাকে পরত্রহ বলুন) হিবশাগভই বলুন» আর মিতা দেবতাই 

বলুন--খিগ্বদপে উিছ্যগাঁন বিখনাথই এখানকার লক্ষ্য । আবিঙা বেবতা পদে, কেহ বা সুণদেৰ 
অর্থ শির্দেশ করেন। তাহার জ্যোওঃ বলিতে, ছার বাসমমাত্র ভাহাদিগের করনায় আপে। 

ইহাতে সুর্যোর জ্যোঠিঃধারক এক ধণ্ম-সম্প্রণায়ের স্থষ্ট্র হইন। গিরাছে। যাহ। হউক সেই 

জ্যোতির মধা দিঞাই তাহার। যে পরম জো প্র।পু হইবেনঃ রূপের অনুধ্যানেই ষে 

রূপময়ের কপ প্রাপ্ত হইতে পাঁরপেন। তাহারই আশা করা যায়। সন্ভাব-»ম্পন্ন হইয়া, 

সন্বুদ্ধির পরিচালনায় ঠাহার সন্ধানে রিলে রপের মধ্যেই অরপের সাক্ষাৎকার মিছিবে। 

গামত্রী-মন্ত্র সেই সন্ধানে অগ্রলর হইবার জন্ত কোমামু উদ্বুদ্ধ করিতেছে! 
ন্ট ঙী 

কক 

গায়ত্রী-মঞ্জের মূল লক্ষ্য । 

বিশ্বের বিথ্নাথ কেমন তাবে বিশ্ব ব্যয় বিছ্ধমান আছেন, 

গায়তী-মন্ত্ের প্রথম আংশে-ভূভুবিং স্থ। মন্ত্রেতাহারই আভান 
পাওয়। যায। তিনি যে দুরে নাই--ঠিনি যে নিকটেই আছেন_- 
মন্ত্র সেই সন্ধান প্রদান করিতেছে। 

০০০ | ক্স 



তানবেদ | 

“কম্মৈ দেবায় বিষ বিধেম 
রস * সপ চশ ঠ 3৫ ৯০০০০ 

চিত ণিয়ত সংশয়চ্ছন্ন। আমর! কাহার পুর্জ। করিব? আগর কোন্ 

দেবতার উপাদন। করিব 1--এ দংশয় মানুষের মনে চিরবিগ্রমান। তাই 
আজ আমর! ধাহাকে দেবত। বলিয়। পুঁজ| করিতেছি, কাল দে দেবত! 

আমাদের চক্ষে উপেক্ষিত হইতেছেন। পংগারে যে নান| ধর্ম ও নান] 

ধর্মদন্প্রুদায়ের উদ্ভূব দেখিতে পাই) তাহার একমাত্র কারপ--চিত্ত নিয়ত 

মদেহদোলায় দে।গুলামান। 

এই মন্ত্র সেই সংশয় নিরপন করিতেছে। এই মন্ত্র জগ করিতে 

পারিলে, দেবতী! দন্বন্ধে-ভগবাঁন সম্বন্ধে সংশয়-সন্দেহ দৃরীভৃত 
হইবে। কোন্ দেবতার পুগ্গ করিব_-এই সংশয় যখন মনে উদয় 

হয়। আর সেই মংশয় (নরলনের জন্য যখন আকুল আগ্রৎ আনে, 
তখনই সন্দেছ নিরঘিত হইয়। যায়। তখনই সত্যের দন্ধান লা 
কঞিতে পারি] জপ কর--এই মন্ত্র; অনুধ্যান কর--এই মন্ত্র) নকল 

সংশয় দুরীভূত হইবে, ম্বরূপের নন্ধান পাইবে। 
গর 

| | | | 
হিরণ্যগর্ডঃ নমবর্ততাগ্রে ভৃতস্ত জাতঃ পতিরেক আদীধ। 

| | | | 
ম দাধার পৃথিবীং গ্যামুতেমাং কট্মৈ দেবায় হবিয| বিধেম॥ ১। 

ঙ $ঠ 
, 



জনবে্। ৩$ 

অর্দছানুলারিনী-ব্যাখয। | 

[ মন্ত্রোংয়ং পরবর্তিমন্্াইকণ্চ আম্মনুলন্ধানধুলকুঃ। প্রস্নোন্তরব্যাঙ্গেন তৎসদ্ধানং 

অধিগম)তে । ] 

প্রশ্ন; কন (কীনৃশায় ) “দেবার (দেবতায়ৈ) “বিষ (পৃজয়--ইবিঃ ব1) 
£বিধেষ' €( পরিচরেমও অর্পনং বিধেঘুং ইতি ভাবঃ)। 

উত্তরঃ :__-“হিরণ্যগর্ভ্য১ ( ষঃ ব্রহ্মা 5াণোদরঃ পরমেশ্বর) দেমবর্তত' (সমভাবেন 
চিরাবস্থিতঃ )+ তৃত্ন্ত' (বিকারজাতন্ ব্রহ্গাগ্ডাদেঃ সর্বস্ত জগতঃ ) 'অগ্রে' (পুরতঃ) দাত 

(ষঃ প্রকটিতঃ স্বপ্রকাশঃ ভবতি ইভার্থঃ ), একঃ (ষঃ অদ্বিতীয়: ) «পতি» (বিশ্বস্ত 

একমেব অবধিস্বমমী) £আমীত, (অভীতানাগতবর্তঘানকাল্রয়ে ঈদ্ভানিনঃ প্রকাশশীপং কা) 

£লঠ। (পরমেশ্বরঃ) *ইমাং' ( পরিদৃশ্তঘানাং) *পৃথিবীং' (ভূমিং) গ্যাং (ছালোকং) 

“দাধার” (ধারয়তি); তং ভগবস্তং আরাধয় ইতি শেষঃ॥১। 
ক রঃ ক 

বঙ্গানুবাদ । 

[ এই মন্ত্রটী এবং ইহার পরবর্তী মাউটা মন্ত্র আত্মাহুন্ধীনমূলক। গ্রাস্মীত্তরছলে 
মেই সন্ধান অধিগত হয়।] 

প্রশ্ন কোন্ দেবতাকে হবিঃ অর্পণ করা বিধেয়? 

উত্তর ।-_ধে ব্রহ্মাগুভাখোদর পরষেশখবর সমভাবে চিরকাল অবস্থিত। নকল বিশ্বের পুর্বে 

বিনি ন্বপ্রকাশ। ধিনি বিশ্বের একমাত্র অধিস্থমমী) অভীঙানাগতবর্তমাণকালত্রয়ে যিনি 

উদ্ধাদিত ব1 ম্বতংগ্র্ঠাণমান পেই পরমেশ্বর, দিন এই পরিদৃশ্বঘান পৃথিবীকে এবং 

ছালোককে ধারণ করিয়া আছেন? ঠাহ'কে আরাধনা কর ॥১॥ 

ব্যাখয।-সন্বগ্ধে বজব্য। 

বিশ্বনাথ বিশ্ব বাপিয়া বিদ্মাণ আছেন। সংসার তাহার অভব্যক্তি। উপমার ভাষায় 
নান প্রকারে তাহার বিস্তমানতার বিষয় প্রধ]াপিত দেখি । 'লুত্রে মণিগণঠ অথবা গুষ্পমাল্যে 

পুশ্সসম্তার যেমন সজ্জিত থকে, এক দৃষ্টিতে নেই ভাবে তাহাতে বিশ্ববিকশিত রহিঘাছে। 

ৃষ্টাস্তাস্তরে, জল ও জলবুদবুদ্, বারিধিবক্ষে বীচিমালা-বিশ্বনাথের সহিত বিশ্বের সন্বন্ধ খ্যাপন 
করিতেছে । আর্তহদয় ষখন কোন্ দে'তার অন্সরণ করিব বা কোন্ দেবতার পজ। 

করিব বলিয়া ব্যাকুল হয়ঃ তন ষণ্দ তাহার সম্মথদ্থিত বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, স্ঠাহা হইলেই 
লে তাহার অনুনন্ধেঞ্ সামগ্রীর সন্ধান প্রাপ্ত হয়। 

এ মন্ত্র মানুষকে সেই সন্ধান প্রদান করিতেছে । কোন্ দেবতার অনুসরণ করিবে ? 

দেখ--সন্ম,খেই তিনি শিশ্বযুর্তিতে বিগ্বমান রহিপ্লাছেন। তাহার শরণ লও; পরিত্র'প পাইবে। 



ধই জ্ঞানবেদ। 

ৃ ৃ ৃ ূ | 
য ভাত়াদ। বদ যন্য বিথ উপাদতে গ্রশিঘং যশ্া দেবা! 

| | 1 ] | 
যহ্ত ছয় ৮২ যস্থ মুঠুঃ কম্মৈ দেবায় হবিষ। বিধেম ॥ ২॥ 

এ & ১ 

মর্ানুলারিণী-ব]াখয। | 

গ্রগ্নঃ 1--কটমৈ দেবায় হবিষা বিধেম । 

উত্তরঃ 1 -“ষঃ' (ষঃ পরমাম্ম। পরমেশ্বরঃ) আদন্মদাঞ (আত্মানং দাতা) ষথাঞেঃ সকাশাৎ 

বিস্ফ,লিঙ্গাঃ জায়ন্তে তত) তথ। “বলদাঃ ( বলম্ত দাতা শোধগিতা বা ইত্)্থঃ) খবিশ্বঃ (বিশ্বে 

সর্বে প্রাণিনঃ) 'যন্ত' (যস্ত ভগবতঃ পরুমাজ্মনঃ) “প্রশিষং (শাননমাজ্ঞাং ) “উপাসতে, 

(প্রার্পয়ন্তে সেবন্তে বা); তথ “দেবা” (দীপ্রিদানাদিগুণনিবহাঃ লোকাতীতাবস্থাপ্রাপ্তাঃ 

বা) ঘ্য)ঃ (যস্ত ভগবত পরমাত্মনঃ) গ্রশিষংত (অগশাসনং ) উপাপতে ইতি শেষঃ। 

£আমৃতং (অমরতং) যিশ্ত' (যস্ত ভগবভঃ) “ছায়।” € ৮তিবিদ্বং ) তথ] “মৃত্যুত (মরণং ) 

ষত্যা' (যশ্য ভগবঙঃ) 'ছায়।' (প্রাণাপভাখী ছায়েব। যঃ হি উৎপন্তিনিলয়-জীবনলমরণ+ 

মুপীভৃতঃ ইত্যর্থঃ) ; তং সব্বেখবং আরাবয় ইত ভাবঃ॥ ২ ॥ 
সা ও 

ঈঃ 

বঙ্গানুবাদ। 

প্রথ্ন কোন, দেবতীকে হুবিং অপ্পণ করিব? 

টন্বুত্ব --:ষ পরমা পরমন্্র। “অন্ন (মাম্সনানকাদী অর্থাং অগ্রির বিশ্ফুলি্ 

নির্গমনের হায়। আত্মারাপে আম্মদাণ করেন) এবং “বিলদা' (যিনি বলসমূহের দাতা ও 

শোধয়িতা) ; বিাশ্বর সকল প্রাণী ষেপরমাত্মার অনুশাসন বা আদেশ মান্ঠ করেঃ দীপ্তি" 

দানাদিগুণসমু্গ অর্থাৎ লোকাঁভীতাবস্থাপ্রাপ্থগণও ধাঠার অনুশাসন মান্য করেন? অমরত্ব 

যাহার ছায়া খা প্রতিবিত এবং যুত্যুও যাহার ছায়া বা প্রতিবিশ্ব অর্থাৎ ধিনি উৎপত্তিনিল্ষের 

ও জীবনমরণের মুলীভৃত, সেই সর্ষেশ্বরের আবরাধন। কর ॥ ২ ॥ 
কী বু 

রঙ 

ব্যাখাসদহন্ধে ভবা। 

আয্মার/ণ ধিনি আমাদিগের মধ্যে বিগ্ভবান আছেন, যাহার শক্তিতে আমরা শঙিমান 

আছি, ধাহার অন্শাসনে শিখিল মংপার পরিচালিত হইতেছে১ইহলোকে ও পরলোকে সকত্র 

ধঠার গ্রভাব ব্ছামান রহিাছে। অমরহ যাহার করায়€$ আবার মৃহার'ও যিনি হেতুভৃতঃ মানুষ 

তাহারই উদ্দেশ্তে অভিবাদন করুক-_পূজ1 দান করুক। এ মঙ্জের ইহাই উপদশ॥ ২॥ 
চরহ (টি ০০ আছ 
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] ] | ! | 
ষঃ প্রাণতো। নিমিষতে। মহিত্বৈিক ইদ্রীজ। জগতো। বড়ৃষ। 

] ] ] | ] 
য ঈশে জন্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কম্মৈ দেবা হবিষা বিধেম ॥ ৩॥ 

অন্মাজসারিননী-ব্যাখযা | 

প্রশ্নঃ 1--কন্যৈ দেবার হবিষ! বিধেম” 1? কং দেবং পুজয়ামঃ ইত্যর্গঃ | 
উত্তরঃ ;--'জগত* (জঙগমস্, 'প্রাণিজাহম্ত ) ঃপ্রাণভঃ (প্রাথসম্পরনত্বাৎ ) নিমিষতঃ+ 

(দর্শনাদেঃ উন্ভ্িরসম্পহতাৎ) “যঃ (ষঃ পরমেশ্বর ) “মহিতা (মাহাক্রেন ) এক ইত 
(অদ্বিতীয় এব সন) “রাজা (উীশ্বরঃ) *বতৃব+ (ভবতি )$ «অন্ত (পরিদৃপ্তমানস্থ ) 

£ছিপদঃ' (মহ্থস্যাদেঃ ) *চতুষ্পদ+ ( পশ্বাদেঃ ) “ষঃঃ (ষঃ পরমেশ্বরঃ ) “ঈশে' (অধিপত্তি 
ভবতি ইত্যথ%)) তং পরমেশ্বরং আরাধয্ ইতি শেষঃ ॥ ৩ ॥ | 

ঙ ১০ 
গ্ীঁ 

বঙ্গানবাদ। 

প্রশ্ন ।--কোন্ দেবতাকে হবিঃ অর্পণ করিব অর্গাৎ কোন্ দেবতার পৃ্জ। করিব? 

উত্তর ।--প্রাণিসমূহের প্রাণ আছে বলিয়া এবং দর্শনেজ্িঘাদি বিগ্তমান বলিধ] যে পরমেশ্বর 
আপন মহিমার থার। অদ্বিতীয় এবং সকলের ঈশ্বর) অপিচ, পরিদৃষ্টমান বিশ্বের মমুম্য-পশ্াদির 

বিনি একমাত্র অধিপতি $--সেই পরমেশ্বরের আরা1ধন। কর॥ ৩॥ 
০ ০ 

রা 

ব্যাখ্য সম্বন্ধে বক্তব্য । 

বাহ! হইতে প্রানীর প্রাণঃ যাহা হইতে জীবগণ চক্ষুরাদি-ইন্টিসম্পরর এবং স্বিপদ চতুষ্পদ 

নকলের যিনি পরিচালক ও পরিপাল্কঃ সে তো! সেই তিনি +--তাহারই উদ্দেশে পুজ] বিহিত 

ইউক। শ্র্টার প্রতিঃ প্রতিপালকের প্রতি, রক্ষাকর্তার প্রতি, অভিবাদন করা কর্তব্য 

এবং তাহার শরণাপর হওয়া! আবশ্তক | মন্ত্রের ইহাই উপদেশ ও লক্ষ্য £৩॥ 

] | 
যস্তেমে হিমবন্তে! মহিত্ব। যন্ত সমুদ্রং রসয়া সহাহঃ। 

| 1 1 
যন্যেমাঃ প্রদিশে। যস্তা বাহু কট্মৈ দেবায় হব্ষা। বিধেম॥ ৪ ॥ 

কু ীঁ 
১ 

গু ৫ 



8. আনবেদ। 

মর্খান্সারিণী-ব্যাখ)া। 

প্রশ্নঃ কন দেবার ছবিষ। শিক্কেষ' 1 ক? দেবং পৃজয়াষ: ইত্যর্থঃ | 

উত্তরঃ --ইষে" (দৃশ্তটমানাঃ) 'হিমবঞ্তঃ (পরভাঃ) *বন্ত' (প্তগবতঃ) “মহিদ্থা+ 

( মহিমাপ্রকাশকাঃ) তথা। “রলয়। সহ' (নদনদীভিঃ সহ, নদনদীনহযুতঃ ইত্যর্থঃ ) সমুস্তং 
( সমুদ্রঃ অর্ণৰঃ ব1) “স্ত' (ভগব্তঃ ) “মহিত্বা” ( মহিমাপ্রজ্ঞাপকঃ )$ “ইমাঠ (দ্বশমানং) 

পপ্রদিশঃ' (দিকৃসমুহং) “ষন্ত' (ভগবতঃ) “মহিত্বা' ( মহিমাপ্রকাশকং ) 'আহঠ (কথয়ন্তি 

লোকাঁ; ইতি শেষঃ)১ অপিচ £ইমে” (সর্বে লোকাঃ) যস্ত' (ভগ বতঃ) 'ৰাই? (করতলগভাঃ, 

ই্জিতেন পরিচালিতাঃ ইত্যর্থঃ )। তং ভগবস্তং পুঞজয় ইতি শেষঃ॥ ৪ ॥ 

বঙ্গানুবাদ । 

প্রশ্ন (কোন্ দেবঙাকে হবিঃ অর্পণ করিব, অর্থাৎ কোন্ দেবতার পুজ। করিব? 
উত্তর ।--এই পৃশ্টমান পর্বভসমুহ ধাহার মহিমা-গ্রকাশকও মানদীসম্থিত তোগলিধি ধাহার 

মহ্মা-বিজ্ঞাপক, আগ্রেষ্যাদি এই দৃশ্বমান দিকৃনমূহ যাহার মহিষ! প্রকাশ করিতেছে, এবং. 

লোকসমূহ ধাহার বাহুর দ্বার] পরিচাপিত অর্থাৎ শাননাধীন £ সেই ভগবানকে পূজা] কর।॥ ৪॥ 
ঙ চি 

ও 

ব্যাখ্য।-সন্তবদ্ধে বর্জবা। 

কিবা পর্বতসমুহ, কিবা! নদনদীলমন্থিভ মহাসমুদ্র। কিবা দশ দিকে দৃশ্বমান পদার্থমকল”- 

সকলই দেই ছগবধানেরই মহিমা! প্রকাশ করিতেছে; সকল্ছে তীহারই পরিচাললাধীন 

রহিয়াছে । এই বুঝিগ্াও তাহার আরাধনা কর ইহাই মন্ত্রের মর্মার্থ ॥ 9) 

| | | | 
যেন দ্বৌরুগ্র। পৃণ্থিবী চ দৃহল। যেন স্বং স্তভিতং যেন মাক$। 

| ৃ ৃ ] 1 ্ 
যে। অন্তরিক্ষে রজসে। ধিমানঃ কট্যৈ দেবায় হবিষ। বিধেষ ॥ € ॥ .. 

ক ক 
৪ 

মর্দানুসারিনী-ব্যাখ্যা | 

প্রশ্নঃ কন দেবাছ হবি! বিধেম ? কং দেবং পুয়ামঃ ইত্যধঠ। 
উত্তরঃ ।--€ষেন' (ভগবত) €গ্তৌঃ (ছুলোকঃ) অন্তরিক্ষং অবস্থিত্তং ইতি যাবৎ) 

( তথা) 'উগ্র॥ (বিচঞ্চল! ভীষণ। ) “পৃথিবী+ (ভৃমিঃ) হল" (স্থিরীকতা )১ “যেন (ভগবতা) 

স্ব (শ্বলোকং) ভ্িভিতং (যথা অধো ন পততি তথা ভুব্ধং কৃ, উপর্ধাবস্থাপিতং 
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ইতার্থঃ), ঘষেন' (ভগবত) “নাকঃ” (ক্মাদিতাণচ) অঙ্গরিক্ষে স্তভিত' ইতি শেষঃ। তথ! 

'যঃ। (ঘগরান্) “অন্তরিক্ষে ( পুল গ্রদেশে ) রগনঃও (উদকল্ত)) ঘধিমানঃ (বিধাতা 

্থাগরিত। ইত্যর্ঘঃ)) তং ভগবন্তং আরাধয় ইতি শেষঃ ॥ ৫ | 
ক রব কঃ 

বঙ্গানুবাধ। 

প্রশ্ন কোন্ দেবতাকে হবিঃ প্রধান করিব অথণৎ্ কোন, দেবতার পুজা করিব? 

উত্তর ।--যে ভগবান কর্তৃক ছ্যলোক অবস্থিত এবং বিচঞ্চল ভীষণ এই পৃথিবী দৃঢ়ীকৃত 

ইইক়াছে) যে ভগবানের দ্বারা সৌরলোক নিয়ে পতিত ন| হয়_-এইরূপভাবে উপরে দৃঢ়রূপে 

স্থাপিত হইয়াছে) যে ভগবান কর্তৃক হ্ধ্যনের অন্তপক্ষে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ? এবং যে ভগবান 

শন ্ রদেশে উদকের স্থাপর্জিত। ॥ সেই ভগবানকে আরাধনা কর। ৫॥ 
সঃ রঙ 

ধু 

ব্যাখা।-সহ্বধো বজব্য। 

যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়ঃ সেই দিকেই ঠাহার মহিমা-গ্রকটিত। এই যে স্র্াচনত্র- 

গ্রহনক্ষত্রাদি কক্ষত্র্ না হইয়! আপন পথে পরিচা।পত হইতেছে, «ই যে পৃথিবীতে ও অন্তরিক্ষে 

অচ্ছেন্ত সম্বন্ধ বিভ্ামান রহিদ্বাছে। কে তাহার শিএস্তা? সেই শিয়ন্তার-সেই পরিচালকের 

অন্থন্থরণ পন্ক। তাহার মহীয়সী শক্তি অন্ভব অন্ত, এই মন্ত্র মানুষকে উত্বুদ্ধ করিতেছে ॥ ও ॥ 

আপা কুী পিসি 

1 | | | 

যং ক্রন্দনী অবন তন্তভানে অভ্যেক্ষেতাং মনন। রেজমানে। 

| | | 

যত্রাধি পুর উদ্দিতে! বিভাতি কট্মৈ দেবায় হবিষা ধিধেম | ৬1 

রী গা 
হী 

মন্ানুসারিঘী-বযাখ)।। 

এরন্ঃ।-+কট্মৈ দেবা হবিষ! বিধেম 1 কং দেবং পুত্য়ামঃ ইত্যথ?। 

্ উত্তরঃ ।-+অবল।' (রক্ষণেন হেতুন। -পোকন্ত রক্ষণাথং) 'তিন্তভানে ( ভগবত 

নুষ্টে, লব্বহ্ৈর্ধ্যে সতে)। ইতি ভাবঃ) 'ক্রন্দলী' (গ্ভাবাপৃথীবে)া ) “মনসা (বুষ্ধ]) রেজ- 

্নানে' (দীপ্যমানে, ছালোকে ভূলোকে সর্বত্র জ্ঞানস্ত গ্রকাশনে সভি) ধং' (ভগবন্ং) 

অভ্যেঙ্গেতাং (অভাপস্ততাং) ) 'ষআ/ (যন্মাৎ আধারভুভাৎ ভগবতঃ) 'শ্থরঃ 

(হয, পরষং জানং) 'উদ্দিতং (উদকবপ্রাণ্তং বিচ্ছুরিতং সৎ) গবিভাতি' (হৃদি 

গ্রকাশতে )/ তং ফপবস্তং আরাধয় ইতি শেষঃ| *| 



৩৬ জানবেদ। 

বঙ্গানুবাদ ৷ 

প্রশ্ন । কোন্ দেবতাকে হবিঃ অর্পণ করিব, অর্থাৎ কোন. দেবতার পুজ! করিব? 
উত্তর ।-লোকরক্ষণার্থ ভগবান কর্তৃক স্থ্ট ও লদ্বস্তৈধ্য হইয়া; ছু)ঃলোক তুপোক-- 

ভাবাপৃথিবী, বুদ্ধির দ্বারা দীপ্যমান হইলে অথাৎ ছ্ালোক-ভুলোক নর্বত্র জ্ঞান গ্রকাশ 
গাইলেঃ ষে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, আর যে আধারভূভ ভগবান হইতে পরম- 

জ্ঞান বিচ্ছুরিত হইয়া হ্বদয়ে প্রকাশিত হয়েন। সেই ভগবানকে আরাধনা কর ॥ ৬॥ 
রা রী 

কী 

মক্ত্রাথ-বিষয়ে বক্তব্য। 

লোকসমুহের রক্ষার নিমত্ত যিনি ছ্যলোককে ও ভূলোককে যথাস্থানে স্থাপিত রাখির়া- 

ছেন, লোকের মধ্যে জ্ঞানের উদ্মেষণ হইলে ধাহার সন্ধান অধিগত হয়, দ্যলোক ভলোক এবং 
সৌরজগৎ পর্যন্ত যাহার নির্দেশে পরিচালিত হইতেছে সংসার খন তাহার মাহাষ্ম্যের বিষয় 

বুঝিতে পারেঃ তখনই তাহার উদ্দেশ্তে ুণত হয়--হবিঃ প্রদান করে। 

মন্ত্রের উপদেশ-্মঠাহাকে চিনিবার জন্তঃ তাহার স্বরূপ অবগত হইবার জন্য, চেষ্টা কর? 
তাহ! হইলে ভাহারই উদ্দেশে পুজ| গ্রদান করিতে প্রন্বত্তি আলিবে ॥ ৬॥ 

] | ] ] 
অপে। হ যদ্বহতার্বিিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্রিমূ। 

| ] | | ! 
ততে। দেবানাং লমবর্ততাহ্রেকঃ কন্মৈ দেবায় হবিষ। বিধেষ ॥ ৭ ॥ 

মর্ঘদানুনারিণী-ব্যাখ্যা । 

প্রশ্নঃ 1--«কশৈ দেবায় হবিষ| বিধেম” 1? কং দেব* পৃর্য়াম: ইত্যর্থঃ | 
উত্তরঃ1--“ব' ( প্রপিদ্ধং) “বৃহতীঃ (অহান্তং) 'আপঃ, (সত্বং) *& (দৃশ্তমানং) 

*বিশ্বং ( সব্বং জগৎ) “আয়ন (ব্যাপ্য ) 'অগ্ষিং' (জ্ানামিং, জ্ঞানং) ধজনয়ন্তীঃ (উৎপা- 

দয়ন্, উৎপাদনপুর্ণধকং ইত্যর্থঃ) *গর্ভং (তদাধারং) “দধানাঠ (ধারয়তি )) ততঃ 
(তন্বাৎ এব) 'দেৰানাং' (নর্ষেষাং প্রাণীনাং) 'এক* ( অদ্বিতীয়) 'অনুঃ' ( গ্রাণভূতঃ 

খতম! ) "লমবর্তত' (গ্রকাশিতবান্ )$ তং ভগবন্ধং পূজয় ইতি শেষঃ॥ ৭8 

বঙলগানবাদ। 

প্রশ্ন ।সফোন দেবীকে হুবিঃ প্রান করিব? অর্থাৎ কোম্ দেবতার পৃজ। করিব? 

উত্তর স্্ষে প্রসি্ধ মহান লন্ব-সমূদ্র দুষ্টধান বিশ্বকে (সকল জগৎকে ) বাণ করি! 



জানবৈদ। ৩৭ 

জানাগ্রিকে উৎপান-পুর্ববক, তাহার আধারকে ধারণ করিয়। আছেন, তাহা হইতেই দেবগণের 
( গ্রাণিগণের ) প্রাণভৃত্ত অদ্বিতীত্ব আত্ম! গ্রকাঁপিত হয়েন্রঃ তাহাকে পৃজ1 কর॥ ৭॥ 

্ী রি কী 

মনত্ার্থ উপলক্ষে বন্তব্য। 

ব্যাখ্যাকারগণ প্রধানতঃ এখানে সৃষ্টির পুর্বাবস্থার বিষয় পরিকল্পন1 করিয়াছেন। স্টির 

পুর্ব্বে বিশ্ব জলময় ছিল। সেই মহার্ণবে বীঞ্জরপে ভগবান বিস্তমান থাকিয়া সুষ্টিকাধ্য 

সমাধা করেন । প্রথমে প্রজাপতি-রূপে তিনি আপনি গ্রকাশমান হন। তাহার পর স্বাবর- 

জজমাদি প্রাণিগণের উৎপত্তি ঘটে। স্ৃষ্টিক্রম নির্ধারণ-বিষয়ে একবিধ দার্শনিক সম্প্রদায় 
এই যত পরিপোষণ করেন । এ 

অন্থমতে 'শ্রষ্টাই বে স্ৃষ্টিরপে বিস্তমান আছেন, সেই তত্ব এখানে প্রকাশিত। আমর] 
বলি, এখানে আপ” অথাৎ সত্বসমুত্র হইতে--পরমাস্মা হইতে--জীবাধ্মার প্রেরণার বিষন্ন 

পরিঝণিত রহিয়াছে । দেবতার মধ্যেও সতের ক্রিয়া প্রাণি-গতেও সঙ্ের ক্রিয়া । সেই 
সন্তের বিনি মৃলীতৃত, তাহাকেই পুজ। কর+--ম্ত্র এই ভাবেরই গ্োতন! করিতেছে ॥ ৭॥ 

| | পর 
যশ্চিদাপো। মহিন। পর্যযপশ্যন্দক্ষং দধানা! জনয়স্তাজ্ঞমূ। 

1 ৃূ ূ 
যে। দেব্ঘেধি দেব এক আালীৎ কন্মৈ দেবার হবিষ। বিধেম ॥ ৮ ॥ 

ক রা 
৪ 

মন্ানুসারিন্ম-ব্যাথযা। 

; প্রশ্নঃ ।-৮কশ্যৈ দেবায় হবিষা বিধেম? 1? কং দেবং পৃজয়্ামঃ ইত্যর্থঃ। 

উত্তরঃ ।--আপ$' (সত্বভাবাঃ) “দক্ষং ( কর্মমশক্তিং ) ধান” (ধারয়ত্ীঃ) ধারগং কতা 

ইত্যথ?ঃ) যজ্ঞ, ( সৎকর্ম ) 'জনয়ভতী. (উৎপাদক়স্তি তি তাবঃ)$ “যঠ (ষঃ জগদাত্ম। 

ভগবান্) “মহিন” ( শ্বমাহাত্ম্যেন) “চিৎ ( আপঠ। সত্বভাবনিৰহান্ ইত্যথঃ) পর্যযপন্ঠৎ 

€সর্ধতোভাবেন আযরতীকুতবান )$ তথ! “ষ£ (পরমেশ্বরঃ) “দেবেষু' (গ্লেবানং মধ্যে ) 

*একঠ ( অস্থিতীয়ঃ) “অধিদেব$ ( অধীশ্বরঃ) *আলী২ (ভবতি)। তং ভগবস্তং আরাধয় 

হিডি শেষঃ। সন্বাধারং লব্বপগ্রধাতারং ভগবস্তং অনুন্মর্তব্যং ইতি ভাব; ॥ ৮। 
গু গু 

তত 

বজানুবাদ। 

প্রশ্ন ।-"কোন্ দেবতাকে হবিঃ প্রদান করিব, অর্থাৎ কোন্ দেবতার পুজা! করিব ? 
উদ্ধর আপ অর্থাৎ দেবতাব-সমূহ, কর্পশক্তিকে ধারণ করিয়া) বজ্ঞ ব1 সৎ 



ঙ৯ আনব্দ। 

কর্মকে উৎপার্ন করিতেছেন ; যে জগদাত্ম ভগবান আপনার দ্বাকাজ্যপ্রভাবে নেই 

'আপঠ অর্থাৎ সন্বভাবসমুহকে নর্ঝতোভাবে আয়কীকৃত রাখিক্ষাছেন এবং ধিনি নেব, 

গণের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হয়েন; সেই ভগবানকে অর্চনা কর। (ভাৰ এই ষেঃ 

সন্বাধার সত্বপ্রদাতা ভগবানকে অন্ুস্থরণ কর )7৮। 
গু সী 

ড 

অস্ত্রাথথ-বিষয়ে ব্তব্য। 

মানুষের মধ্যে যখন সন্বভাবের উদ্মেষ হয়) তখন তাহার প্রাণে বর্দশকি আাগিয়। উঠে, 
তখনই সতকম্ম সম্পদনে তাহার সামথ্য আসে; তখনই ভগবানের সহিত ভাঙার 

সান্লিধ্য ঘটে। 

তিনি সব-নযুদ্র। সব্বের প্রবাহ তাহাতেই গিয়া সম্মিলিত হব । দেঁবগণ ক্ঠাহারই 
ংশভৃত ; অগির বিশ্যুলিজের ন্তায়ঃ দেবগণও তাহ হইতেই উৎপর হইয়া! থাকেন। এই 

বুঝিয়াঃ মানুষ তাহার শরণাপয় হয়) সত্বভাবাপর হয়ত মন্ত্রের ইহাই উপদেশ ও লক্ষ)॥ ৮ 

| | | | 
ম! নে| হিংলীজ্জনিত। যঃ পৃথিব্যা যে। ঝা দিবং লত্যধর্্মা জজান। 

| | 
যশ্চাপশ্ন্দ্র। বৃহতীর্জজান কন্মৈ দেঝায় হবিষ| বিধেম॥ ৯॥ 

ক কী 
ক 

রখ 

বর্মাগ্সারি ী-ব্যাখ]া । 

প্রশ্নঃ ।--“কশ্ধৈ দেবায় হবিষ! বিধেষ” 1 কংদেবং পুজয়াদঃ ইত্যর্থঃ। 

উত্তরঃ1--“ব* (জগদাত্ম| ভগবান ) “ন+ ( অন্মান্) £ম| হিংলীৎ (কঙগাচ মা রাধতাং) 

অম্মাকং ইঞ্ং বিনা ক্দাচ অনিষ্টং ন করোতি ইত্যধঃ)) *যঃ' (হঃ পগবান্) “পৃদ্িব)া$, 

(তূমেঃ) 'জনিতা' ( জনরিতাঃ আই] ) ৰা” (অথব1) 'ষঃ' ( জগদান্মা ভগবাম্) লত্যদর্গা 
€ সত্যপালকঠ নতাং রক্ষকঃ লন্) এর্দবং' (ছালোকংস্সর্মাস্ লোকান্ ইন্যার্থ; ) জাম! 

( জনঘামালঃ উৎপাদয়তি ইতি ভাবঃ) “৮” (এবং) “যঃ (বশ্চ কগবাস্) বৃহতী? (সছতী। 
মহান্তং ইতি যাবৎ ) 'চন্ত্রা£ ( জ্যোতির্য়ী আনন্দদারিনী, চিদানলাবর্ধকং ইক্য্খ। ) ভাপ 
(উদকানি, সন্বং ) 'জজান' ( জনয়ামাসঃ উৎপাদযতি )$ তং তগবন্তং আবাদ ইতি €খবঃ ৪৯ 

কট রি গ্ীঁ 

বঙ্গাহরাদ। 

গ্রশ্ন।--কোম্ দেবতাকে হবিং গ্রাধান করিব? অর্থাং কোগ্ নেবার গুলা করিব? 
, উত্তর 1--জগদাত্মা যে ভগবান আমাবিগকে কখনও হিংস1 করেদ না জর্থা, আদাদিগের 



জানবো । ঠ) 

ই ভি কখনও অনিষ্ট করেন না) যে ভগবান পৃথিবীর জনগিত| অর্থাৎ জা, অথব| থে 
উগদাত্মা। ভগবান 'মত্যধর্মা' অর্থাৎ সত্যপালক বা সস্তা বাপর়দিগের রক্ষক ছালোকাি অর্থাৎ 

সকল মোষের উৎপাদক অর্থাৎ স্থষটিকর্ত। এবং যে ভগবান মহৎ আননদাত| বা চিন 

বর্ধক মপমুহকে উৎপাদন করিয়াছেন; সেই ভগবানকে আরাধন! কর॥৯। 
্ীঁ ৪ 

স্তরের অর্থ-বিষয়ে বজ়্ব্য। 

এই মন্ত্রে ভগবানের গবরপ মধন্ধে উপদেশ আছে। বিনি ইষ্ট ভিন্ন কখনই অনি করেন 
না) ঠাঙাতেই ভগবাধিষ্ঠান আছে, বুঝিতে হইবে । এই বুঝি] সেই চরিত্রের অনুমরণ 
করিবে | তিনি আরইটা-কেবল এই পৃথিবীর নহে--দর্মলোকের। তিনি সত্যধর্ধা অর্থাং 
সতের রক্ষক। তাহার এই বিশেষণে মানুষমাত্রকে সৎ হইবার ছন্তই উপদেশ দেওয়া 

ছইয়াছে। যে মত্বভাব চির.আননদাধক-- চিদানন্ন বর্ধক, তিনিই সেই সত্ব্ভাবের জনগিত]। 
তাহার অনুমরণ করিলে, হয়ে ম্ভাব গরিবধিত হয়। 

এই অস্ত্রের ইহাই উদ্বোধনা/-মানুধ ! তোমার হায় হইতে ছিং'স|বতিকে দুরীডৃত কর 
মনে'প্রাথে সৎ হইবার জন্ত সন্ব্নবন্ধ ও) সর্ধ্ককাধেয ভগবানের অন্ুমরধ কর। তদ্দার। 

ঘায়ে সন্বভাব সঞ্জাও হইবে )-স্মৃধ শান্তি লাভ করিবে | ৯ | 
রী ঁ 

ড় 

মান।চ্চারণে ইটল।ভ। 

: বিধিপুর্ধক পূর্বে নয়টা মন্ত্র জন করিলে) গঞমেধরের লক্ান পাণা। 
যা। তাহার সন্তান গ্রাপ্ত হলে, তাহার প্রতি অনুরাগ-সপ্গম্ন হইলে) 
সকল অভীউই দিদ্ধ হ়। তখন আর অভাব-গন থাকে না, তখন আর 
অঞাধ-পূরধে। জন্য আকুলি-বযাকুলি মাসে না। 

স্মম্পপারট (টি এরর 



তন্তান-বেদ। 

অর্থলস্পং-লাভের জাপ্য-মন্ত্র। 
গুহার উিউ ঙ £ 6 এট 

সংসরে নাধারণ মানুষের প্রধান কাম্যবস্ত-স্অর্থনম্পৎ। মানুষ যে কিছু 

কর্ণণ করে, তাহার অধিকাংশই অর্থ-নম্পৎ-লাভের উদ্দেশ্তে অনুষ্ঠিত হয়। 
সে যে ভগবানের উপাদন। করে, সে যেদেবদ্ারে প্রার্থনা জানায়, 

তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই মর্থসম্পং-প্রাপ্তির অ।কাঁঞ। প্রকট দেখি। 
সর্ধধাভীষন্িদ্ধির কল্পতর বেদ, মনুষের কোনও আকাঞ্ষ!ই অপুর্ণ 

রাখেন নাই। যিনি'ষে আকাওক্ষ।র বশবন্তা হুইয়। যে সামগ্রীর অনুসন্ধান: 
করিবেন) বেদমন্ত্রের অনুধ্যানে নেই লামত্রীই ভার অধিগত হইবে। 
বহার একান্তে কেবলই অর্থসম্পদের অনুমরথ করিয়। ফিরিতেছেন, 
পুরুষকার তাহাদিগের সম্বন্ধে সহায়ক হইয়া! আছে। কিন্তু যাহার লে 
পুরুষকার নাই, মে কর্শকি নাই, বেদমন্ত্র তাহািগকে নেই বস্ত প্রদান 

করিবার অদ্য ভাগ র উন্মুক্ত করিয়। রাখিয়াছেন। 
চতুর্ব্বেদের বিতিম্ন চ্ছানে এমন সকল অভীফলপ্রদ মন্ত্র লঙ্গিবিউ 

আছে, যাহ। জপ করিলে, অলৌকিক শুদ্তফল প্রাণ্ত হওয়! যাইবে। 
ধাধিগণ পরীক্ষা! করিয়। দেখিয়াছেন,--তোমর! যে এঙর্যযাই চাছিবে, 

ঈন্ত্রশঞ্জি তোমনিগকে লেই লেই এইখ্বধ্যই প্রদান করিবে। মক তোমা- 
দিগকে এমন কর্দে লইয়। যাইবে,-্যে কর্পের ফলে, তোমার সংসারে 

ধনৈষ্বর্ধয উধলিষ। উঠিবে। 



জানবে । ৪৯ 

এ সম্বন্ধে অসংখ্য জাপ্য মন্ত্র আছে। তাঁহার মধ্য হইতে খখেদ- 
ংহিতার একটা দুক্ত (৬ষ্ট মণ্ডল, ৫ম অনুবাক, ৫শুম সুক্ত) নি্গে প্রকটন 

কারতেছি। খধিগণ বলেন,--এই সুক্তটী ( নয়টি মন্ত্র) প্রত্যহ দশ বার 
জপ করিলে, অর্থ বস্ত্রা্দি এবং রাজ্য মএ ও কীত্তি লাভ হয়। 

০ ০ 
১ 

"এ 
ও। বয়মু তা প্থম্পতে রথং বাঁজসাভয়ে। 

| 
খিয়ে পুধনযুজাহি ॥ ১ ॥ 

মর্দামসাপিণীব্যাখ্যা। 

“পথম্পতে' (পথপ্রদর্শক ) «পুষন্ (হে পোৰক প্রতিপালক দেব!) 'খিগ্বেখ ( বর্মার্থ 

অন্বাকং কর্মমার্থপ্রদর্শনায় ইত্যর্ঘঃ) «বাগসাহণে (অন্নন্ত লাভায় চ) বস (প্রার্ঘনা- 

কারিণঃ বয়ং) “উঠ (আস্তরিকতয়া গহ) “হা" (ত্বাং) 'রথং ন? (রথন্ত পরিচালকমিব) 
£অপুক্গহি' ( অক্ববভিমুখং কুর্ঘঃ। হপি প্রতষ্ঠাণদামহঃ ইত্যর্ঃ)। দেবতা অন্মকং কর্মণঃ 

পরিচালগ়িত! অনন্ত চ প্রর্দাতা ভবতু ইতি ভাখঃ॥ ১ ॥ 
পী ১০ 

সা 

বায় ধাদ। 

হে পথপ্রদর্শক পোষক ও প্রতিপাপক পুনাদেধত।! আমাদিগের কর্ধ-পথ প্রদর্শন জঙ্ক 

এবং অন্লাভের নিমিত্ত প্রার্থন্ঠকাপী আমরা» সর্বানস্তঃকরণে রথেগ পরিচাপক রূপে 

আপনাকে আমাদের অভিমুখী করিতোই মর্পাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিতেছি । (ভাব এই 

যে,-দেবত। আমাদের কর্মের পরিচালক এবং অনের দাত| হটন।)॥১॥ 
গা ১০ 

ষ্ী 

| 
ও। অভি নে! নর্যযং বহুবীরং গ্রযতদক্ষিণমূ। 

বামং গ্রহপতিং নয় ॥২॥ 

যা 
ও 



৪২ ভানবেো। 

মন্দানুসারিনী-ব্যাখ্যা। 

ছেদেব! 'নর্ষ)' (লোকছিতসাধকং ) «বন (ধনং) তথ! «বীরং' (বিশেষে দারিজ্র- 
নাশকং সন্ভাবপ্রাপকং সামর্থাং ইঠ্যর্থঃ) তথ। *গ্রযতদক্ষিণং (তহুপার্জিতং বিশগুদ্ধং 

ধনং দত ইতি যাবৎ) £ন$ (অন্মান্)। অভি ( সর্বতঃ) £বামং (বননীয়ং আদর্শং) 

গগৃছপতিং (গৃহস্থং ) “নধ” (প্রাগয়, কুরু ইতার্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবং--অন্মাকং কর্ণ 

দারিদ্রযচঃখং নাশরিত্বা অন্মান্ লোকহিতব্রতান্ আদর্শগৃহস্থান্ কুরু ॥ ২॥ 
ঞ কী 

ক 

ব্ধানথবাদ। 

হেদেব! লোকহিতসাধক ধনকে, বিশেষভাবে দ্রারিজ্রানণশক সন্ভাৰগ্রপরু সাম্ধ্যকে 
এবং তদুপার্জিত বিশুদ্ধ ধনকে প্রদান করিয়া, আমাদিগকে আদর্শ গৃহস্থ করুন। 

(প্রার্থনার ভাব এই যে,-আমাদিগের কর্মের দারা আমাদিগের দারিদ্র-ছুঃখ নাশ করিয়া 

আমাদিগকে লোকহিতত্রতী আদর্শ গৃহস্থ করুন )॥২ ॥ 

1 
গ। আদিৎসন্তং চিদ্নাঘুণে পুহন্দানায় চোদয়। 

1 | 

পণেশ্চিদ্ব অর্র। মনঃ ॥ ৩। 
চু] খারা ছি গযারিরারাটি 

ঙ কী 
ষ 

মর্দ্দানুলারিণী-ব্যাখ্যা | 

“আত্বণে' (জানোম্মেষক হে পোষক পুষাদেব!) “আদিৎসস্তং চিৎ' (দাতুমনিচ্ছস্তমপি 
পুরুষং, সতকর্ম্মবিমুখং কপপমপি ইত্যর্থঃ) “দানায়' (দানাথ€, সৎকর্মমসাধনায়) 'চোদয় (প্রেরর। 

নিয়োজয় ইত)থ$)। 'পণেশ্চিৎ (লুৰন্তাপি)) “মন+ (হদয়ং) 'আ' (সর্বতোভাবেন ) 

'বিশ্রদ' (দানাথং মৃছ কুরু)। লুব্ধকম্ত কৃপণন্ত চ মনঃ পরহিতায় উদ্বোধয় ইতি ভাব: ॥৩॥ 
গু কট 

ভ 

বঙ্গান্ুবাদ। 

হে জ্ঞানোন্সেষক পোষক পুষা-দেবতা! সৎকর্ম্মবিমুখ রূপণকেও দানের অন্ত 

সংকর্ধবমাধনের জন্যঃ নিধুক্ত করুন; নুন্ধক ব]ক্ির অন্তরকেও দাগের জন্তু বিনভ্র করুন। 

(ভাব এই ঘে»--লুব্ধক্ক এবং কূপণের মনকেও পরহিতের জন্ত উদ্বোধিত করুন ।)॥ ৩॥ 



জানবেদ। ৪৩ 

বন্ত্রাথ-বিষয়ে হস্তব্য। 

পূর্বোক্ত মন্ত্র তিনচীর নিগৃঢ় তাৎপর্য এইঞ্যে, আমি যেন কপণ না ছইঃ আমি 
যেন লোভী না হই) অথচ, আমার ষেন অভাব না হয় এবং আমি যেন সর্বতো- 
ভাবে সংকর্ধ-পরায়ণ ও দানলীল হইতে পারি। 

পরারারাঃ ররারারা ভু ০০০৮ ০০০ 

] 
৩। বি পথে বাঁজদাতয়ে চিনুহি বি ম্বধে! জহি। 

সাধস্তামুগ্র নে ধিয়ঃ ॥ 3 ॥ 

র্ু €ী 
টি 

মন্খ্বান্থুমারিণী-ব্যাখ্য । 

'উগ্র' (হে অশেষশক্তিমন্পন্ন দেব!) «পথ: (অন্মাকং কর্ষমার্গান) “বাসাতে 
( অন্ললাভাপ্রঃ সৎকন্দ্দাধনাক্) “বিচিন্ছি' (শোধিতান্ কুরু, যেন মার্গেণ গন্বা পরমং ধনং 
লভেমছি তন্মার্গং প্রদর্শর ইত্যথঃ)) তথা হেদেব! 'মৃধঃ' (বাধকান্_-কর্ম্মবিঘাতকা ন্ 

শতন্ ইত্যথঃ) “বিজহিঃ (বিনাশদ্ধ )) তথ! «নং ( অক্মাকং) ধিঘ৮ (ধনললাভা ং 
ক্রিরমাণানি কর্্দাণি) 'সাধস্তাং' ( নিদ্ধন্তঃ সফলানি ভবন্ত ইতি ভাবঃ)॥৪॥ 

রং রী 
রা 

বঙ্গানবাদ। 

ছে অশেষশক্তিসম্পন্ন দেব! অন্ুলাভের নিমিত্ব--সংকর্-সাধনের জন্য-আমাদিগের 

কর্্দপথসমুহকে শোধিত করুন অর্থাৎ যে পথে গমন করিয] পরম ধনলাভ করিতে পারিঃ 

সেইরূপ পথ প্রদরশশন করুনঃ আর, কর্ম্দবিধাতক শক্রদিগকে বিনাশ করুন; এসং 
ধনলাভের নিমিত্ত আমাদিগের আরব্ধ কর্পসমূহ লিদ্ধ হউক--সফলগু। প্রাণ্ড হউক ॥ ৪॥ 

| ] | 
ও। পরি তৃদ্ধি পণীনামারয়া হাদয়। কবে। 

1 | 
অথেমন্মভ)ং রঙ্ধায়॥ ৫ ॥ 

এটি 



৪৪8 গানবো। 

মর্মানুমারিণী-ব্যাধ্যা 

“কৰে' (হে অশেষপ্রজ্ঞাসষ্গ্ দেব!) পেণীনাং (লুজধকানাং) “হদয়া' ( কঠিনানি 

হদয়ানি ) *আরয়া' ( ভীক্ষাস্ত্রেণ) 'পরিতৃষ্ধি' ( পরিবিধা, হৃদগতং কাঠিস্তং অপনয় ইত্যর্থঃ )1 
“অথ, ( অনস্তরং) “ঈম্, (এনান্ লুন্ধকান্ চৌরান্ ইড্যঃ) 'অন্মভ)২' ( অন্ন) “রম্য 

(বশীকুরু )। হৃদয়স্থং অনভ্ভাবং দুরীকত্ব। নন্তাবং নমানয় ইতি ভাবঃ॥ ৫ ॥ 
ফ 

০ 

বঙ্গাহবাদ। 

হে অশেষ প্রজ্জাসম্পন্ন দেব! নুব্ধকগণের কঠিন হবদয়-সমূহকে তীক্ষ অস্ত্রের দ্বার! বিদ্ধ 

করিয়া হৃদয়ের কাঠিগ্ত দুর করুনঃ অনন্তর দেই সকল লুব্ধক চৌরকে আমাদিগের 
মগলার্ব আমাদগের বশীভূন্ত করুন। (ভাব এই যে»_আমাদিগেঞ হৃদয়ের অনপ্ভাবকে 
দুর করিয়। সষ্ভাব আনয়ন করুন|) ৫॥ 

| | 
ও। বি পুষন্নারয়। তুর প্ণেরিচ্ছ হ্ৃদ্দ প্রিঘণ 

| । 
অখেমনম 5) বঝয় ॥ ৬ ॥ 

৬? 

মন্দান্সারিণী-ব্যাখ্যা। ক 

পবন, (হে পোষক দেব!) “আরয়।' ( স্ক্রলৌহশনা কয়া, তীক্ষাস্ত্রে। ইত্যর্থঃ) “পণেঃ, 

(লুকন্ত হদয়ং) বি তুদ' (বিবি); 'হদি' ( তেষাং হৃদয়ে) “প্রয়ং ( অশ্মভ্যং অনুকূলং 

ধনং) 'ইচ্ছ' (দাতব)মিতি ইচ্ছ। জনয় )? “অথ (অনন্তরং) 'অন্সভ্যং (অত্বাকং মঙ্গলায়) 

'ঈম্, (এনান্ লুব্কান, চৌরান, ইত্যর্থ;) “রন্ধয়ঃ (অন্ধাকং বসীকুরু)। কুপ্র 
দুরীকহ। সহত্িং হৃদি পোষ ইতি প্রার্খনায়াঃ ভাবঃ ॥ ৬ ॥ 

রী ০ 
ঞ 

বঙ্গানবাদ। 

হে পোষক দেব! হুশ্মলৌহশলাকার ঘার। অধাৎ ভীক্ষাস্ত্রের ঘার! লুস্বকগণের হৃদয়কে 
বিদ্ধ করুনঃ তাহাদিগের হদয়ে আমাদিগের অনুকূল ধন প্রদানের ইচ্ছা! উৎপাদন 
করুন?) অনন্তর আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত নেই সকল লুব্ধক চোরকে বশীভূত করুন। 

( প্রার্থনার ভাব এই বে।কুপ্রবৃ্িকে দুর কারয়। হৃদয়ে নহতির পোষণ করুন।)1৬। 
কী ক ধা. 
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1 ৃ 
ও। আ রিখ কিকিরা কৃণু প্ণীনাং হৃদয়! কবে। 

| | 
অথেমম্মভযং, দন্বয় ॥ ৭॥ 

& সাত 

কি রী 
গড 

মর্ানুলারিণী-ব্যাথ)1। 

“কবে” ( অশেধপ্রজ্জানসপ্পন্ন হে দেব!) পপনীনাং, . (লুন্ধকচৌরাদীনাং) “হৃদয় 

(হদরানি ),আ। রিখ' (আলিখ, বিদায়), তথ| “কিকিরা” (প্রপিধিলানি মৃদ্থনি চ 
ইতার্থঃ) কেণু' (কুরু)1 “অথ ( এনন্তরং ) “অস্মভ্যং ( অঙ্সা কং মঙ্গলার্থং )'ঈম্, (এনান্ 

লুক্ধকান্ চৌরান্ ইত্যর্থঃ )'রন্ধয় (বশী কুরু)। অদ্ং ভাবঃ--প্রজ্ঞানসাহায্যেন অশ্নাকং 
অন্তরস্থিতং তথ! পারিপা্িকং অনস্ভাবনিচন়্ং বিনশ্ততু ॥ ৭॥ 

ঙ ক 
বট 

বঙ্গানুবাদ । 

অশেধপ্রজ্ঞানসম্পর্ন হে দেব! লুব্ধক চৌরদিগের হৃদয়কে বিদীর্ণ এবং শিখিল অর্থাৎ 
মহ করুন। অনস্তর আমাদিগের মঙ্গলের জন্ত সেই সকল লুন্ধক চোরকে বশীত্ত 

করুন। (ভাব এই ষেঃ--প্রজ্জানের সাহায্যে আমানিগের অগ্তরস্থিত ও পারিপাশ্বিক 

অসস্ভাবলমূহ বিনাশপ্রাণ্ত হউক 1) ॥৭॥ 
ঙঁ 

আন 

| |] | 
ও। যাং পুষন্ ব্রহ্মচোদনীমারাং বিভরধ্যাঘুণে। 

খা ওভার 

| ] 
তয়! সমস্য, হ্ৃময়ম। পিখ কিকিরা কৃণু ॥৮॥ 

সী 

ূ মর্দানুসারিনী-ব্যাখ্য। | 

£আদ্বণে। (জ্ঞানোন্মেষক ) «পুষন্” (হে লোকানাং পোঁষক দেব |) এব্রক্ষচোদনীং, 

(সংস্কারসাধৰং। শোধকং) *যাং আরাং ( যং ভীক্ষান্ত্ং) “বিভধি? ( হস্তে ধারয়লি ), “তয়া” 

(তেন অস্ত্বেণ ) “নম ( সর্বস্ত লুদ্ধকজনন্ত ) “ধাঁয়ং (অস্তরং ) 'আ. রিখ' (আলিখ? সংস্কন্তং 

কুরু ) তথা “কিকিরা/ (কিকিরাণিঃ প্রশিখিলানি+ মৃুনি চ) কুরু ইতি শেষঃ। প্রাথনায়াঃ 
ভাবঃ--জানাঞ্জনশলাকয়া লংবিদ্ক্য হদয়াৎ রেদং দুরীকুরু ॥ ৮] 

ক ঙঁ 
্ী 



8৬ | জানবে । 

ূ্ বঙ্গান্ছবাদ | 

জঞানোন্মেষক হে লোকপোবকী দেব! সংস্কার-সাধক যে তীক্ষান্্র আপনি হস্তে ধারণ 

করিয়। আছেন, সেই অস্ত্রের ঘার] মকল লুক জনের অন্তরকে সংস্কৃত করুন এবং তাহাদের 

হায়কে ভ্রব করুন। (প্রার্থনার ভাৰ এই যে, ভ্ঞানাঞ্জনশলাকার দ্বার] নংবিদ্ধ করিয়া 

হয় হইতে ক্লেরাশিকে দূর করুন ।)॥ ৮॥ 
দী 

|] 1 | 
ও. যা তে অষ্টা গোওপশান্বণে পশুনাধনী 

| | 

তস্তান্তে হন্মমীমহে ॥ ৯॥ 

মর্দানুসারিণী-ব্যাখ্যা। 

'আদণে (হে জ্ঞানোনম্মেষক দেব!) তে (তব) “যা” (তীক্ষা গ্রবিশি্ ) “অস্্াঃ 

(ছরিকা। শজীঃ ইত্যথঃ ) 'গোওপশা' (গবাদেঃ পশোঃ উদ্ধারকর্তা, ষা_জ্ঞান প্রদাত ) 
অতএব 'পশুপাধনী' (পশ্বাদেঃ প্রদানকারিণী, যথা--পণ্ুবৃতিঃ ছর্বদ্ধিঃ বা নাশকারিণী ভবতি) 
গতে। (তদীয়ায়াঃ) তভ্তাঃ (সম্বন্ধ) “নুয়ং (শক্তিগমূডূতং ন্বখং) “ঈীমহে' 

(প্রাথগজামহে )। ভগবতঃ ব্বপয়া সর্কে অভাবাঃ দুরী ভবন্ত-ইত্যেবং আকাঙ্ষা ॥ ৯॥ 
ড় রম ঙ 

বঙ্গানুবাদ । 

ছেজ্ঞানোন্সেষক দেব! আপনার তীব্র শক্তি জ্ঞানপ্রদাতা অতএব পণ্ুব্বতির বৰ! ছূর্বদ্ধির 

মাশকারিনী; আপনার সম্বদ্ধি সেই শভিমুভ্ুত সখ আমর! প্রাথন| করি। ( ভগৰৎ- 

ফ্পায় সকল অভাব দুর হউক--এই আকাঙ্ষা। )॥৯॥ 

ক 1 
ও॥ উত নে গোষণিং ধিয়মন্থদাং হদ্ধলামুত। 

1 ॥ 
বৃহৎ বৃগুছি বীতয়ে ॥ ১০ | 



নবেদ। ৪৭ 

মর্থানুমারিনী-ব্যাখ]। 

উত্ত' (অপি5) হে দেব! *গোষণি (গোধনগণুজীং) 'অঙ্বলাং ( অস্বানাং দবাত্রীং) 

£বাজসাং' (আক্গানাং দারীং) 'উত্' ( অপিচ)লৃবৎ' (নৃবতীং, লোক বলদাজীং ) £ধিয়ং' (বুদ্ধিংঃ 

কর্ম বা) 'ন% ( অন্ম।কং) (ৰীতয়ে ( ভোগার্ধং ) “কগুছি' (কুরু, প্রদদ ইতি ভাবঃ)। 

ত| কর্ধশভিঃ বৃদ্ধিঃ ব1 অস্থাস্থ সঞ্জাত! ভবতু ষয়া সর্বাভীষ্টসিদ্ধিঃ ভবতি--ইতি ভাবঃ॥১*। 

বজামুবাঘ। 

অপিচ, হে দেব! গোধনদাত্রী, অঙ্বদাত্রী অন্াত্রী এবং লোকবলদাত্রী বুদ্ধি বা কর্ণ 
আমাদিগের ভোগের নিষিত্ত প্রদান করুন। (ভাব একই ষে।--লেই কর্্মশত্তি বা বুদ্ধি 

আমাদিগের মধ্যে সঞ্জাত হছউক।_বদ্ধারা সর্বাভী্ সিদ্ধ হয় ।)॥ ১ ॥ 
ঙঁ 

্ী 

মন্দ্র-সন্থঙ্থে বক্তব্য। 

অর্থ-লাভের জন্যু, এইখবরধয-ল।ভের জগত গবাদি প্রাপ্তির জগ, লোক- 

হল লাভের উদ্দেশে, এমন কি রাজ্যাদ্দি প্রাপ্তির কামনায়, এই মন্ত্র জপ 

করিবার বিধি আঁচে। প্রতিদিন দশ বার করিয়া! এই সুক্ের পূর্বোক্ত 

দণটী মন্ত্র জপ করিলে অর্থ ও বস্ত্রাদি, রাজ্য কীর্তি ও যশলাভ হয়। 
এ বিষয়ে খষি বাক্য--- 

“্ৰয়মু ত্বা পথঃ সুত্তং দশবারং দিনে দিনে। 

জপেচ্চেদর্থবস্ত্রাদি রাঙ্)ং কীর্তিযশে! ভবেৎ |» 

কেবল এই একটা দুক্তের এট দশটী মন্ত্র বলিয়। নহে; বেদের মধ্যে 
এমন দুক্ত--এমন মন্ত্র মারও আনেক আছে, যাহ! জপ করিতে পারিলে 
নিশ্চয়ই ধনজন-এঞ্বর্ষে/র অধীশ্বর হইতে পার! যায়। খঙেদ-সংহিতার ৫ম 
অব্টকের ৫ম মধ্য।ঘের ২২ বর্গের ( “ম মণ্ডল, ৭৫ পুক্ত, ১-৮ খক ) মন্ত্র- 
সমুহ প্রতিদিন প্রাতঃকালে জপ করিলে মানুষ ছয় মালের মধ্যে শ্ব্গ বন 

ও রত্বু লাভ করিতে মমর্থ হইবেন। সেই মন্ত্র জপের ফল নম্বন্ধে 

মহর্ধ শৌনকোক্ত ধখিধানে এইরূপ উক্ত হইয়াছে; যথা--. 
“বাষ! আবোদিবিদ্ষেতি প্রাতঃ হুক্তং জপেত সুধী; । 
হিরপ্যবস্ত্ররদ্ধানি ষগ্মাসা্লভতে নরঃ 0” 

খখিধানোক্ত 'ব্যুষ আবে” ইত্যাদি আটটা জাপ্য মন্ত্র খাক্রমে উদ্ধৃত 
কর বাইতেছে। তাহার ভাবাথও সঙ্গে মঙ্গে প্রকটিত হইল। হথ।--" 



8৮ হনবেদ। 

| ৃ | |. | 
ন্যুট্ম! আবে! দিবিম। গতেনাবিক্ক্ানা মহিমা নম।গাহ। 

আরা শসার গার ক 

পা 

অপ ভ্রুহস্তম আবরজুটমর্সির উস! পথ্যা অজীগরঃ ॥ ১1 

ঙ্এঁ সী 

রর 

মর্দনুসারিণী-ব্যাখ্য। | 

£দিবিজাঃ' ( স্বর্গীয়া, সাবপোধিকা, সস্তা প্রবর্ধীনশীল। ) ভিধা' (জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী) 

বি আবঃ (বাব, বিশেষেণ বিভাতু ); থিতেন”, (তেজনা? স্বশজ1) “মহিমানং' 

( শ্বমাহাআ্যং) এঅবিদ্বথানা' (প্রকাশয়ন্) “আগা (আগদ্ছত ইত্যর্থঃ )। তথা “দ্রিহ 

(স্দাহনাশকং) (অস্ত (অগ্রীতিকরং ইতি ভাবঃ) “তমঃ' (অঙ্ঞানান্বকারং) 

অপ আব (অপসারয়তু ); কিঞ্চ, অন্িরস্তমা” (স্ুখেন গমনযোগ্যং) *পথ্যা£ 
(পশ্থানং) অক্ষীগতত (প্রকাশয়হু)। অন্বং ভাবঃ--জ্ঞানোন্মেষেণ সহ সন্মার্গঃ 

অধিগতঃ ভবতু ইতি ভাবঃ॥ ১॥ 
ডি লী 

৬ 

বঙানুবাদ। 

সদ্দাবপোধিক1] সপ্তাৰ প্রবর্ধনশীলা ভ্রানোনেষিণী দেবী বিশেষভাবে বিভাঁত হউন । 

আপনার তেদ্দ ব। শত্তির দ্বার] শ্বমাঠাহ্বয প্রকাশ করিয়া আগমন করুন; তাহার 

আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সন্ভাবনাশক আরঁন্সাঁধক অঙ্ঞানান্ধকার অপসারিত হউক এবং 
পে গমন-যোগ্য আুপথ প্রদর্শিত হউক । (ভাব এই ষে,-জ্ঞানোক্লেষের সঙ্গে 

সঙ্গে সন্মার্গ অধিগত হউক।)॥৯॥ 
টি & 

| | . | ] ] 

মহে নে। অগ্ত স্ববিতায় খেএ্যেো মনে সৌভগায় গ্রন্ধি। 

| 1. 
চিত্রং রয্িং যশসং ফেহাম্মে দোব অর্তেষু মানুষি শ্রবহ্থযম ॥ ২॥ 

ক ধু 
এ 

মন্দ্রানুলারিশীবব্যাখ্যা। 

হে দেবী! €অগ্য' ( সর্বশ্রিন দিনে, সর্বদ| ইত্যর্থঃ) 'ন+ (অন্মাকং) “মহে' ( মহতে। 

শ্রেষ্ঠাত্র ইতি ভাবঃ) “সবিতার” (নুখগ্রাপ্ডয়ে। ভুখগমনায় ইত্যর্থঃ) «বোধি' ( হেতুস্ৃতঃ ভব 



জানব্োে। ৪৯ 

ইতি শেষঃ)) কিঞ্চ হে (উধং। (হে জানোম্সেহিশি দেবি!) জন্বভ্যং £মছে? (মহতে। 
শ্রেষ্ঠায়, সৌভাগ্যাদিং ইত্যধ ) প্রবন্ধি' ( প্রচ্ছ ); বিঞ্চ £চিত্রং (আকাজনীয়ং) “শসং* 

(বশোধুক্তং) *রস্জিং (ধনং, খশ্বর্্যং বা) অস্বান্থর €ধেহি' (নিধেছি। স্থাপন অন্মস্তাং 

গ্রযচ্ছ ইত্যথঃ)। হে 'মানুষি' ( জনহিতসাঁধিকে ) “দেবি (ঘ্োতনাত্মিকে ) 'মর্থ্যেু 
(মানবেষু। মরণধর্খবস্মলেযু অশ্মান্ত ইতি ভাবঃ) শরবন্থ্য£ ( অভীষ্টানুরূপং ধমং) প্রষচ্ছ 

ইতি পেষঃ। জ্ঞানোম্মেষণেন সহ ধনৈশ্বধ্্যং অধিগম্যতু ইতি ভাবঃ॥ ২॥ 
ঞ্ 

বঙ্গানুবাদ । 

হেদেবি! আপনি সর্ধলময়ে আমাদিগের শ্রেষ্টন্খপ্রাপ্তির বা সৎপথে গমনের হেতুতৃত 
ইউন। হে-জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আপনি আমাদিগকে সর্ধশ্রে্ঠ সৌভাগ্যাদি প্রদান 

করুন এবং আকাজ্ণীয় বশ্োোবুক্ত ধনৈশর্যয আমাদিগের মধ্যে স্থাপন করুন (আমাদিগকে 
প্রদান করুন)। হে জনহিতদাধিকে দেবি | মরণধর্মশীল আমাদিগকে অভী্টামুরূপ 

ধন প্রদান করুন। (ভ্ভাব এই যে,জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ধনৈষ্বর্ধ্য অধিগত হউক 1) ২॥ 
€ চু, 

1 ] | | | 
এতে ত্যে ভানবে! দর্শতায়াশ্চিত্র/। উষমেো অস্বতাপ আঃ 

] 1 ] | 
জনয়ন্তে। দৈব্যানি ব্রতান্।পুণন্তে অন্তরিক্ষা ব্যস্থৃঃ ॥ ৩ ॥ 

মর্্মানুসারি পী-ব্যাখ্য। | 

“দর্শতায়াঃ (শ্বপ্রকাশশীলায়াঃ) “উস (জ্ঞানোম্মেষিণ)ঃ দেব্যঃ) “এতে” ( সর্কন্র- 

দৃহীমানাঃ) তে) (প্রপিদ্ধাঃ। লোকহিতসাধিকাঃ) £চিত্রাঃ' (বিশেষেণ প্রকাশশীলাঃ ) 

£অমৃতাসঃ' ( অনশ্বরাঃ ) £ভানবঃ" ( রশ্ম্ঃ--প্রভাবঃ ইত্যর্থঃ ) 'আ+ ( প্রকুষ্ট্রপেণ_সর্বতো- 

ভাবেন ইত্যর্থঃ) £এঃ (আগস্ছস্ত) ; তথা 'দৈব্যানি' (দেবানাং সঙ্ধস্বীনিঃ সংসহধুতানি 

ইত্যণ্থঃ) 'ব্রভানি' (কর্াণি) “জনযুন্ত (উৎপাদয়নস্ধ ইতি ভাবঃ)$ তথা 'অস্তরিক্ষ। 

(লোকসমৃহন্ত ) 'আপৃণত্তঃ €(উৎকর্ষং সাধত্রিত্বা ইত্যর্থঃ) বি” (প্রক্ষ্ররপেণ ) অস্থুং 
(শ্বগ্রকাশনীলাঃ ভবস্ত )। জ্ঞানরশ্লিনা লোকাঃ বিশেষেণ উত্তাসিতাঃ সন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥ 

চি রি কী 

বঙ্গাহবাদ। 

স্বগ্রকাশনীল জ্ঞানোন্মেধিপী দেবীর সর্ব, পরিদৃশ্ঠমান সেই প্রশিদ্ধ লোকহিতসাধক ও 
বিশিইনপে গ্রকাশনীল অবিনখ্র রশ্ঠি বা গ্রভাবসমুহ সর্বতোষ্ভাৰে আগমন করুক । এবং 

দি দুস্৭ 



৫৪ জানধেদ। 

দেবসম্দ্ধীয় অর্থাৎ সংসহযুত কর্ছনমূহ উৎপাদন করুক। আরওঃ লোৌকসমুহের উৎকর্ষ 
সাধন করিয়া, সেই দেবী প্রকটরূপে স্বপ্রকাশশীলা হউন । (ভাব এই যে--জানরশ্লির 
দ্বারা লোকসমু বিশেষভাবে উদ্ভাসিত হউক ॥ ৩॥ 

| | | | 
এষ। স্য। যুজান! পরাকং পঞ্চ ক্ষিতীঃ পরি সগ্ো জিগাতি। 

| | ্ 
অভিপশ্যন্তি বয়ুনা জনানাং দিবে! ছুহিত। ভূবন পত্বী॥ ৪॥ 

রী ছা 
প 

মর্মানুসারি দী-ব্যাখ্য।। 

এয] মতা (জ্ঞানোম্মেবিণী সা দেবী) 'পরাকাত (দুরস্থিতান তথা সমীপবর্তিনঃ চ) 

€পঞ্চক্ষিতীঃ (সর্বাম লোকান্) 'যু্জানা' ( সংযুক্তান্ ক!) আত্মনি বিনিবিষ্তে ইতি ভাবঃ) 

*সছাঃ, ( সর্বকালে, নিত্যকালং) *পরিজিগাতি (ইঞ্ং দদাত্তি ইতি ভাবঃ)। সাদেবী 

“দিবঃ, (ছুলোকস্ ব্রন্ধাগুভ।ত্োদরত্য ইত্যর্থঃ ) “হুহিত।' ( অঙ্গীভূতা ) অপিচ *ভূবনস্ত' 

(ভৃতজাতম্ত ) পদবী (পালঘ্বিত্রী ) ভবতি ইতি শেষঃ। স]| দেবী “জনানাং (লোকানাং) 

£বযুন।' (প্রজ্ঞানানি ) *অভিপত্তান্তি' (অবলোকয়তি--উৎকর্ষশাধনার্থং ইত্যর্থঃ )। ভ্ঞানাধি- 
কারিণ: লোকাঃ সর্বথা শ্রেয়াংসি অধিগস্ছস্তি ইতি ভাবঃ॥ ৪ ॥ 

৪ ক 
ষ 

বঙ্গানুবাদ । 

জ্ঞানোন্মেষিণী সেই দেবী, দূরস্থিত এবং সমীপবত্তী সকল লোককে সংযুক্ত অর্থাং 
আপনাতে বিনিবিষ্ট করিয়া নিত্যকাল অভীষ্ট দান করিয়া থাকেন। সেই দেবীহ্যলোকের 

ছছিত। অর্থাৎ ব্রহ্মা গুভাণ্ডোপদর পরষেশ্বরের অঙ্গীভূতা এবং ভূতগণের পালায়ত্রী হয়েন। 

সেই দেবী লোকসকলের গ্রজ্ঞানসমূহের উৎকর্ষনাধন করিয়া থাকেন। (ভাব এই 
ফে,_জ্ঞানাধিকারী লোকনমুহ শ্রেয়ঃসমূহের অধিকারী হন।)18॥ 

কী ৪ 
গু 

| | | | | 
বজনীবতী সূর্ধ্যস্ত যোষ! চিত্রামঘ। রা ঈশে বনুনামৃ। 

| ] | ৃ 
খাবিট,তা জরয়ন্তী মঘোনুযুষ। উচ্ছতি বহ্ছিগুণান। ॥ ৫ ॥ 

্ কী 
রী 



জ্ঞানব্দে। €১ 

মন্্রীচসারিণী-ব্যাখ)। 

“বাজিনীবতী' (অন্দাত্রী। জয়দাত্রী--অভীষইপূরদ্থিত্রী ইত্যর্থঃ ) €£4)স্ত; “ পরমা ত্বনঃ ) 
“যাব।' ( অঙ্গী হত1 ) “চিত্রা ঘঘ।' (বিচিত্রধন1) স1 দেবী 'বহুনাং' (দেবমনুষ্ঠাদি দর্বা শ্রয়াণাং ) 

-লোকানাং) 'রায়ঠ (ধনানাং ) *ঈশে' (ঈশরস্থানীধ।, প্রদাত্রী ইতি ভাবঃ) ভঙতি ইতি 

শেষ) খবিটুতা” (সাধকৈঃ কর্মিভিঃ ব| অনুস্থতা) “জরযুস্তী! ( অজ্ঞাননাশিক] ) “মঘেনী' 

( অভীষ্টগনদাত্রী সা দেবী) “বহিভি+ ( কর্ম্বোড়,ভিঃ, কর্তিভিঃ) গৃণানা” ( তৃক্মানা 

অনুস্যতা বা সতী ) “উচ্ছতি' (বিভানং করোতিঃ সৃফলং দর্দাতি) ইত্তি শেষঃ। জ্ঞাননহ- 

যুতেন কর্ণ! কল্মা অভীষ্টফলং প্রাপ্রোতি ইতি ভাবঃ॥ ৫॥ 
গু বট 

কী 

বঙজান্বাদ। 

অন্নদাত্রী জয্প্রদাত্রী ( অভীষ্পুরগ্রিত্রী ), পরমাত্মার অঙ্গীভূতা, গিচিত্রধনা সেই দেখী-- 
মনুয্যাদি সর্ধাশ্রয়সমূহের বা লোৌকনমুহের ধনের ইশ্বরস্থানীয়া বা গ্রদাতরী হয়েন। সাধক 
কম্মীর অনুষ্ঠিত অজ্ঞাননাশিক! অভীষ্টধনদাত্রী সেই দেবী কর্দমবহনকর্ত। কণ্পিগণের দ্বার! 
ভূয়মান] বা অন্ুশ্থত| হইয়া স্থফল প্রদান করিয়! খাকেন। (ভাব এই যেঃ_-জ্ঞানসহযুত 

কর্মের বার কম্মী অভীষ্টফণ গ্রাণ্ত হইয়া থাকেন )॥ ৫॥ 

| | | | | 
প্রতি হ্যুতানামরুষ।মে। মশ্বাশ্চিত্র! অদৃশ্রন্নষণং বহন্তঃ। 

| ূ ৃ ] | ] 
যাতি শুভ্র! বিশ্বপিশ। রথেন দপ।তি রত্বং বিধতে জনায়॥ ৬॥ 

ক ০ 
ব্ 

মন্দানুলারিণী-ব্যাখ্যা । 

£ত্যতানাং (গ্চেরতমানাং) প্রকাশশীলাং ইত্যযঃ) “উধসং (জ্ঞানোন্সেষিণীং দেবীং বতিং 

বা) «বহন্তঃ ( ধারযুস্তঃ,অনুসরস্তঃ ) জনাঃ  অরুযাসঃ' ( আরোচমানা+ঃ দীপ্যমানাঃ) “চিত্রা 

(চাক়নীয়াঃ) অভিনবাঃ ইত্যর্ধঃ) “অশ্বাঃ (জ্ঞানরশ্বাহঃ-কর্ম্মসম্পাদনায় ইত্যর্থঃ) প্রতি 

অদৃশ্রন্' (লভন্তে, প্রাগ্র,বস্তি)৪ “শুভ্রা” (দীপ্যমানা, কলঙ্করহিতা ইত্যগঃ) স| দেবী 
পবশ্বপিশ।' ( বহুরূপেণ রখেন--কর্ধরূপেণ যানেন ) “যা (সর্বত্র গচ্ছতি, বিভাতি 

ইত্যর্থঃ)। কিঞ্চ গবিধতে জনায়+ (পরিচরতে জনায়--অন্সরণকারিণে লোকায় ইত্)৫ঃ ) 

রদ্বং € রমণীঘং ধনং) “দধাতি' (দদাতি প্রবচ্ছতি ইত্যর্ঘঃ)। বথাক্রমেপ পূর্ণজানং লন্ধ 

€লাকা; অভীষ্টাঙয়পং রদং প্রাগবস্তি ইতি ভাবঃ॥ ৬॥ 
| 

ক ৬ 



€ই জনবেদ। 

বঙ্গানুবাদ । 

স্কোতমানা প্রকাশসীলা জানোম্মেহিণী দেবীর বা বৃত্তির অনুসরণকারী ব্যক্িগণঃ দীপযমান 

অভিনব কর্ম সম্পাদনের জন্য জ্ঞানরশ্মিসমূহ প্রাপ্ত হয়েন। দীপ্যমান| কলঙ্করছিতা সেই 

দেৰী বহুগ্রকারে কর্পরূপ রথে সর বিভাত হয়েন। আরও, তিনি পরিচর্যযাকারী অর্থাৎ 

অনুসরণকারী জনকে রমণীয় ধনাদি প্রদান করেন। (ভাব এই যে--ষথাক্রমে পূর্ণজ্ঞান 

প্রা্ত হইয়া মানুষ অতীষ্টানুরূপ রত্ব প্রাপ্ত হত । )॥ ৬॥ 
কী €ঁ 

ক 

্ | ] 
সত্য। দত্যেতির্মহতী মহস্তির্দেবী দেবেনির্ধজতা যজত্রৈঃ.। 

| | | 

রুজদ্ৃহলানি দদছুজিয়াণাং প্রতি গাব উষনং বাবশত্ত ॥ ৭ ॥ 

ক গু 
৪ 

মর্্ান্ুমারিণী-ব্যাখ্যা ৷ 

£সতোভিঃ” (সৎকর্মভিঃ। সন্ভাবসম্পন্নতাৎ ইত্যর্থঃ) “প্া” ( সংশ্বরূপ। দেবতা ) অধিগতা! 

ভবতি ইতি শেষঃ) “মহত্তিঃ' (হাদি মহান্ ভাবঃ জাগরিতঃ সন্) “মহুতী' ( পুজনীয়া, লোকৈঃ 

আকাজ্ষণীয়। প্রাঃ কীন্তিঃব। ) অধিগতা। ভবতি ইতি শেষঃ; “দেবেভিঃ ( দেবত্বসম্পন্নৈ? হাদি 

দেবভাবঃ সঞ্জাতঃ সর্মু) £দেবী” (গ্ভোতনাদিগুণ।ঃ) অধিগতাঃ ভবস্তি ইতি শেষঃ। 

“যজব্রৈঃ" ( পুজাভিঃ। দেবানুসরণেন ইতার্গঃ) “তা ( পু্গায়াঃ শক্তিঃ ইত্যর্থ*) সঞ্জাত! 
ভবতি ইতি শেষঃ। তেন যা এবছিখে সভী “দৃহলানি' (স্থিরাণি তমাংসি+ অজ্ঞানাদ্ধকারান্ 

ইত্যর্থ; ) 'রুজৎ' (ভিনত্তি, দুরীভবতি ); তথা “উত্লিয়াণাং (জ্ঞানানাং) “দদৎ ( উৎপত্তিঃ 

ভবতি ইতি বাবৎ)$ €গাবঃ (সর্কোছপি তমোহবকুদ্ধাঃ প্রাণিলঃ ইতঠ্যর্থঃ) *উধনং 

(জানোম্মেষিণীং দেবীং বৃত্িং বা) «প্রতি (অভিমুখে ) «বাবশত্ত (কাময়ন্তে+ ধাবজি 

ইত্যথঃ)। অয্বং ভাবঃ--সত্যাৎ সতাং জ্ঞানাৎ জ্ঞানং সঞ্জায়তে ইতি বুছেঃ উদ্মেষণেন 
মান্যাঃ জ্ঞানোন্সেহিকাং বৃত্তিং দেবীং বা অনুসরতি ॥ ৭ ॥ 

র ষ্ঁ 
গ্ 

বঙ্গান্গবাদ। 

মৎংকর্ধের ঘ্ারা অর্থাৎ সন্ভাবসম্পরন হইলে সংস্বরূপা দেবত। অধিগত হয়েন ? হদয়ে মহা 

ভাব জাগরিত হইলে সর্বপোকের আকাজ্কণীর ভ বা কীন্তি অধিগত হয়) দেবত্বসম্প 

অথ৭ৎ হৃদয়ে দেবভাব নঞ্জাত হইলে, গোতনাদিগুণসমুহ আধিগত হইয়া থাকে। দেবাজ, 

বরণের ঘর দেবপুজার শক্তি লঞ্জাত হয়। তাহাতে অথথ এইরপ হুইলে। স্থির অক্কানান্ধব' 



উ॥নবেদ | ৫৩ 

কার-সমূহ দুরীতূভ হয়, জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে এবং সর্ব্বিধ তষোবরুদ্ধ গ্রাণিগণ জানোম্সেবিনী 
দেবীর বা! বৃত্তির প্রতি প্রধাবিত হর অর্থাৎ সেই বৃত্তি্কি কামনা! করে। (ভাৰ এই 

যে,--সত্য হইতে সত্য, এবং জ্ঞান হইতে জ্ঞান সঞ্জাত হয়--অস্তরে এইরুপ বুদ্ধির উদ্মোেষণ 

হইলে, মান্য তখন জানোম্সেষিকা দেবীকে বা বৃত্তিকে অনুনরণ করে )॥ ৭॥ 
০ 

ঙ 

| | | | 
নু নো গোমদ্বীরবদ্ধেছি রত্বমুষে। অশ্বাব পুরুভোজো অন্মে। 

| ॥ | | | | 
ম1 নে! বহিঃ পুরুষত| নিদে করু'য়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদ] নঃ॥ ৮ 

মন্্ানুসারিণী-ব্যাখ)া । 

ঘউষ (হে জ্ঞানোস্সেষিণি দেবি 1) «নঃ” ( অশ্বভাং ) «নৃ' (ক্ষিপ্রং) 'গোমত (বহুভিঃ 
র্োভি? যুক্তং যা--অশেষগ্রজ্ঞানসম্পন্নং) «বীরবত' (বীরৈঃ পুত্রৈঃ উপেতং) যদ্া--শ্রেষ্টং 
কর্মসামর্থ/ং ইত্যর্থঃ ) 'অস্বাবৎ' ( বহুভিঃ অঙ্খবেঃ উপেতং, যদ্া--জ্ঞানকিরণৈঃ সর্বদৃষ্টিসম্প্জং) 
রত্বং' ( রমগরীয়ং ধনং ষদ্ধা--পরমার্থ, ) তথা «পুরুভোজঃ, (বহু অন্ংং) যদ।--আত্বরক্ষণোপায়ং) 
'অন্মে ( অন্মান্থ ) 'ধেছি' (নিধেহি, প্রদদ ইত্যথঃ)। নং (অন্মাকং) বিঃ (যজ্সং, 

নিত্যকর্) 'পুরুষতা” (পুরুষলমুহেযুঃ জানিযু ইত্যর্থঃ) “নিদে (নিন্ায়ৈঃ) মা ক 
(1 কাাঁ% নিনানীয়ং কর্ম মা! করোমি ইত্যর্থঃ)। বিভিন্নমার্গানুলারিণাং বিভিন্ন! প্রার্থন। 
অত্র বিস্ততে | ষঃ ধনজনৈশ্বরধ্যংং কাময়তি ষঃ চ পরমার্থ কাজ্ষতি) তয়োঃ আকাঙ্াগ- 
রূপ] প্রার্থণ। মন্ত্ার্থে প্রকটিত। ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥ 

বঙ্গানুবাদ । 

হে জানোন্মেষিণি দেবি! আমাদিগের সত্বর বহুগোধুক্ত বহবীরপুত্রবিশি্ই এবং বন্থ 

অন্থব-সমঘ্িত রমণীয় ধন এবং বহু অন্ন আমাদিগকে প্রদান করুন। অথবা, হে দেবি ! 
আমাদিগকে শী অশেষ-প্রজ্ঞাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠকর্্মনামর্থ্যযূত সর্বদৃষটিসমন্ধিত পরমার্থ এবং 
আত্মরক্ষার উপায় প্রদান করুন। আমাদিগের যজ ব1 নিত্যকর্মঃ পুরুষসমূহের মধে) (জানি- 

গণের মধ্যে) যেন নিদানীয় ন। হয়; অর্থাৎ, যাহা নিন্দনীয় কাধ) তাহা যেন আমর। 
ন]ঝরি। (বিভিন্ন-মার্গানুসারীর বিভিন্ন গ্রকারের প্রার্থনা এখানে বিস্তমান আছে। ভাব 
এই যে।ধিনি ধনজন-্বর্য্ের কান! করেন এবং যিনি পরমার্থের আকাজ্ষ! করেন) 
াহাদের উভয়েরই জাকাক্জানুযাপ প্রার্থন| মন্তরার্থে গ্রকটিত হইক্সাছে।)1 ৮॥ 



€৪ জতানবেদ । 

অন্্রার্থ-বিষয়ে বক্তব্য। 

উষ-দেবতার আরাধন।মুলক পূর্বেবোক আটটা মনু, রাত্রিতে বা প্রভাতে 
গুচিপূর্ববক কৃতাঞ্জলি সহকারে উচ্চারণ করিলে, স্বর্ণদি বহু ধনঃ গো, 

অশ্ব, ধন-ধান্য এবং স্ত্রীপুত্রাদি ও বানগুহ লাভ হয়। পক্গান্তরে এই নত 

জপে পরম-জ্ঞানের উদয়ে পরমার্থ অধিগত হুইয়। থ|কে। 

মতান্তরে এখানে আরও অনেকগুলি মন্ত্রজপের বিধি মাছে। তদনুলারে 

খথেদ-নংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের ২২ বর্গ হইতে ২৭ বর্গ পর্য্যন্ত অর্থাৎ 
“ম মণ্ডলের ৭৫ম সৃক্ত হইতে ৮০ম সুক্ত পর্যন্ত ছয়টা দুক্ত সম্পূর্ণ জপ 
কর। আবশ্বক। এ সম্বন্ধে সায়ণাচর্ধ্যকৃত খগ্থিধানের উপদেশ নিম্নে 
উদ্ধত হইল;--যথা-_ 

ররাত্র্যা অপরকালে ষ উথায় গ্রযতঃ গুচিঃ| 

ব্ুষা ইত্যুপতিষ্ঠেৎ ষড়ভিঃ শক্ত কৃতাঞ্জজিঃ ॥ 
প্রাগয়াৎ স হিরণ্যানি নানারূপং ধনং বন্। 

গাবোহশ্বান, পুরুষান্ ধান্তং স্ত্রিয়ো বাসাংস্তজাবিকম্॥” 

ধনরত্র-এধর্ধ্য-প্রাপ্তিমলক এইরূপ আরও বহু মন্ত্র চতুর্ধেদের 
অন্তর্নিবিউট আছে। বাহুল্য-ভয়ে এ সকল মন্ত্র এখানে উদ্ধ'ত করিলাম 

ন|। ধীহার। আগ্রহান্বিত হইবেন, তীহার। অনুনন্ধ।ন করিয়। লইবেন। 
ক কী 

ষ্ 

ধথেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের গ্রথম শক্তের প্রথম হইতে দশম খক (ষষ্ঠ অষ্টকঃ সম 
অধ্যায়) ষোড়শ বর্গ ) অর্থাৎ “ম্বাদিষ্ঠরা” প্রস্থতি দশটা খক চৈব্রমাসে বিষুসন্লিধানে জগ 

করিলে মহৎ এরশ্্্য-সম্পৎ লাভ হয়। দশম মণ্ডলের চতুন্সিংশ হুজের হ্রয়োদণ খক (সগচম 

অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গ) অর্থাৎ “অক্গৈদ্মা' গ্রভৃতি মন্ত্র গ্রাতিদিন এক শত বার জপ 

করিলে) দিব্যবন্ত্র দিব)ভোগ্য এবং বহু দ্রব্য লাতহ্য়। দ্বিতীয় মগুলের একবিংশ হুকের যষ্ঠ 

ধক (দ্বিতীপন অষ্টকঃ ষষ্ঠ অধ্যায়, সাতাইশ বর্গ) অর্ধাৎ 'ইন্ত্র শ্রেষ্ঠানি ইত্যাদি মন্ত্র তিন 

বৎনর পর্য্যন্ত ব্রতী হইয়। গ্রত)হ এক শত বার জপ করিলেঃ সত্য সত্য সহম্র প্রকার ধনরত্বা্দি 

লাভ হয়। ছ্বিতীয় মগুলের ঘাবিংশ হজ্জের পঞ্চম খক অর্থাৎ 'যজ্পেন গা+ ইত্যাদি মগ্টী 

জলে অথব। বিষবমূলে প্রতি দিন দশ বার জপ করিলে বহু দ্রব্য লাভ হুয়। ইড্যার্দি। 
ভি ভিত ( আত "গত 



তন্তানবেদ 

ব্রিতাপ নাশ-মূলক মন্তু 

সংসার ভ্রিবিধ তাঁপে পরিতণ্ড। আধ্যাত্সিকঃ আধিভৌতিক ও 

অ।ধিদৈবিক--এই ত্রিবিধ সম্ভপ মানুষকে মুহাগাঁন করিয়। রাঁখিয়াছে। 

এই ভ্রিবিধ সন্তাপ ব। ছুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই মানুষের আর 

কোনও অশান্তি থাকে ন।। 

আধ্য।ত্বিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক--পকল প্রকার সম্তাপ ব৷ 

£খ এই ভ্রিবিধ সম্তংপের ব| দুঃখের অন্তর্নিবিষ্ট। এ নকল ছু'খ 

কি প্রকার, প্রথমে তাহ! একটু বুঝ ইবাঁর চেষ্টা পাইতেছি। 

শীস্্রমতে, আধ্যাত্মিক ছুঃখ ছুই প্রকার--শাগীরিক ও মানপিক। 

বাঁত-পি-শ্রেত্ষাদি গীড়াজনিত যে ছুঃখ, তাহা শারীরিক দুঃখ; আর, 

কাঁম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-ম্-মাংসর্য্য ঈর্বা-ভয়-শোক ইত্যাদি জনিত যে 

£খ, তাহাই মানপিক ছুঃখ। দেবতা হইতে অর্থাৎ বাত বৃষ্টি ও 

ব্ভপাতাদির ছার। যে দুঃখের উৎপত্তি, তাহা! আধিদৈনিক ছুঃখ| 

মনু্ু, পণ্ড, পক্ষী, সরীন্প, বৃষ্ষ প্রন্থতি হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি, 

তাহ।ই আধিভৌতিক হু'খ। 



€৬ উানবেদ। 

মঞ্জদ্রট। খধিগণ বলেন,-নিম্োদ্ধ.ত' বেদমন্ত্রটা ( খখেদ-সংহিত। ৮ম 
অক ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৯৬ বর্গ ).১০ম মণ্ডল, ১১৪ সুক্, ২য় খক) যখাবিধি 
জপ করিতে পারিলে এ ব্রিবিধ ছুঃখের বা মস্তাপের কবল হইতে 
পরিত্রাণ পাওয়। যায়। সেই মন্ত্র এই-_. 

] 
ও। ব্রিজে দেট্রায় নিখতীরুপাদতে দীর্ঘশ্রুতো 

1 

বি ছি জানস্তি বহুয়ঃ। 

] 
তাঁনাং নিচিক্যঃ কবয়ে! নিদানং পরেু 

| 
যা গুহোষু ব্রতেযু। 

০ ০ 
কী 

বর্দামুসারি নী-ব্যাখ্যা | 

“নিখ তী£ (সংলারী মানবঃ ) “ব্রি (স্ষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্তারং। ষছা--ভ্রিতাপনাশকং 
দেবং ইত্যর্থ;) এদের” (পৃঙ্গাপ্রদানেন ) “টপাপত্রে” (উপাসনা কুর্বতেঃ ব্ধা--অমুসরণং 

করোতু ইত্যর্থ)। 'দীর্ঘশ্রুতঃ ( সর্ববরষ্টারঃ ) “বহ্নয়* (সংসারস্ত বোড়ারঃ লোকত্রাক়কাঃ 
দেবাং ইত্যর্থঃ ) “হি (নিশ্চিতং) এবজানস্তি (তৎকর্্ম গৃহৃত্তিঃ তৎবর্মফলং প্রদদতি 
ইত্র্থঃ)। «কবয়ঃ” (ক্রাস্তদশিনঃ) সর্বজ্ঞাঃ দেবাঃ) পিরেষু (উৎক্ষ্টেযু) গুহোষু+ 
( গোপ্তব্যেযু ) ব্রতেযু? (ষমনিয়মাদিযু কর্মন্থ ) 'বা১ ( মন্তয্যাণাং প্রবত্তয়ঃ সন্তি)। 'তাসাং' 
(তৎ্নম্বন্ধে ) 'নিদানং' ( মুলকারণং ) “নিচিকুযুঃ” (জানন্তি)। গুড়োদেেপ্তং অগভূবা দেবাঃ 

তৎকম্মফলং বথাভিলধিতং প্রষচ্ছস্তি ইতি ভাবঃ। 
রী ক 

বট 

বঙ্গানুবাদ । 

ংলারী মানুষ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্তাকে অথব! ব্রিহাপনাশক দেবস্তাকে পু্। প্রদানের 

দ্বারা উপাসন। বা] অনুনরণ করুক? সর্বদ্রষ্টা লোকত্রাত| দেবগণ উৎকই গুহ যষ-নিয়মানি 

কর্মসমূহে মানুষের যে প্রবৃত্তি থাকে, তাহার মুলকারণ জানিতে পারেন । ( ভাৰ এই যে, 
গৃঢ় উদ্দেস্ত বুঝিধ1 দেংগণ ষথাভিলধিত কর্মফল প্রদান করিয! থাকেন )। 

ডু ০ 
ক 



জানবেদ। ৫৭ 

গঞ্জের অর্থ-বিষয়ে ব়্ব্য। 

যদি ত্রিতাঁপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাও, দেবতার উপাঁগন! কর ; 
দেবভাঘে হৃদয় পরিপূর্ণ রাখ, দেবগুণে গুণান্বিত হও। ঘে কার্ধ্যই 
করিবে, ভগবানের তাহ! অবিদ্দিত থাকে না। আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই; 

গুণডভাঁবে যম-নিয়মাদি কন্মে প্রবৃত্ত হও। পরসেব! প্রভৃতি ব্রতে আত্ম" 
নিয়োগ কর। যত গুগ্ুভাবেই অনুষ্ঠিত হউক ন| কেন, সৎকর্ম 
মাত্রই ভগবানের নিকট পৌছিয়৷ থাকে; ভগবান সংকর্মের ফল 
নিশ্চয়ই প্রদান করেন। 

ভ্রিতাপ-নাশক এই মন্ের লক্ষ্য এই যে, মানুষ এই মন্ত্র জপের 
সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্মপরায়ণ ও দেবভাবদম্পন্ন হউক। ত্রিবিধ ছুঃখের কোনও 

ছুঃখই তাহাকে আর আক্রমণ করিতে পারিবে না। মন্ত্রজপের সঙ্গে 
সঙ্গে জ্ঞানোম্মেষ হুইক,সকর্মে আপক্তি আহৃক,-্লোকহিতত্রতে 

জীবন উৎত্যব্ট হউক। তাহাতেই ভ্রিতাপ-নাশ হইবে। 
ধু ঙী 

€ 

সাঙ্যশাস্ত্রের অভিমত এই যে, জনই ত্রিতাঁপ-নাশক। পঞম জানের 
উদ হইলেই নকল হছৃঃখ নাশপ্রাণ্ত হয়। বেদ সেই জানের ভাণ্ডার। 

বেদ-মন্ত্রের অনুধ্যানে জ্ঞানের উন্মেষ হুয়। জ্ঞানোশ্মেষেই সকল ছুংখ 

দুরীভূত হই থাকে । চতুর্বেবদের পঠন-পাঠন জ্ঞানোশ্মেষের মুলীভূত | 

অস্ততঃ চারি বেদের চারিটি মন্ত্রও বাহার! শ্রদ্ধ।-সহকারে নিত্য জপ করেন, 
তাহার! শনৈঃ শনৈঃ জ্ঞানের অধিকারী হইয়। থাকেন। ধীহার! কিছু ন! 

পারিবেন, প্রতি দিন চারি বেদের চারিটি মন্ত্র জপ করিয়! দেখিবেন,--. 
জ্ঞানোম্মেঘের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের ভ্রিতাপের অবদান হইতে থাকিবে। 

গায়ত্রী-মন্ত্র জপ, পুরুষ-দুক্ত জপ, চারি বেদের প্রথম চারি মন্ত্র জপ," 
ত্রিতাপ-নাশ-মুলক। ধর্্মবিশ্বানী জন, ধর্মবিশ্বাসের সহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে 
প্রবৃন্ত হউন। শুভফল স্বতঃই অধিগত হইবে। 

জার রাজের (টী লজ 

ওর. ৮ 



তন্তীন-বেদ 

খণ-মুক্তি'র মন্ত্র। 

খণের যন্ত্র/-ব্ষম যন্ধণ!। ইহনংলারে যত প্রকার ষন্ত্রণ।'ভোগ 

নির্দিষ্ট আছে, খণের যন্ত্রণ। তাহার মধ্যে প্রধানতম। পেই যন্ত্রণ। হইতে 
মুক্তি-লভের জন্য মানুষের ব্যাকুলতার অবধি নাই। 

চতুর্ষেবদের মধ্যে কতকগুলি মন্ত্র অ(ছে, যাহ। যথানিয়মে জপ করিলে, 
শাস্ত্র বলেনঃ নিঃনংশয়ে খণমুক্তি ঘটে। তাহারই একটী মন্ত্র ( খথেন- 
সংহিতা, ৮ম মণ্ডল, ৩০শ সুক্ত, ৪র্থ খক্) (৬ষ্ঠ ফটক, ২য় অধ্যায় 
৩৭শ বর্গ) নিগ্ষে উদ্ধত করিতেছি ; যথা১--- 

| 

ও। যে দেবা ইহ স্থন বিথে বৈধানর! উত। 

| | 
অন্মভ্যং শশ্ম সপ্রথে। গবেহশ্বায় যচ্ছত ॥ 

মর্দানসারিশী-ব্যাখা]। 

*বৈশ্বানরাঃ ( কর্ধনেভারঃ সংকন্রণি নিয়োধিতারঃ) “ষে' (প্রলিষ্ধাঃ) বিশ্বে 

(সর্ষে) “দেবালঃ। ( দ্রেবভাবা:ঃ দীপ্তিদানাদিগুণনিবহাঃ) «ই (ইহজগতি ) সন” 

(বিদ্বস্তে )১ উত' ( যা বন্ধণ নিয়োজমন্তি) $ “তে € দেবাঠ) দেবভাবসমূহাঃ বা) 'জশ্বভ)ং 

(গ্রার্থনাকারিভ্যঃ) “সপ্রথঃ' ( অভীঠানুরূপং ) গবে অশ্বাঞ্' (গবাশ্বাদিনহ্যুতং, ধনজন- 

বিশিষ্ং ইত্যথঃ১ যদধ|__জ্ঞানকিরণসমন্ি তং) 'শর্' (সুখং ) 'যচ্ছত' ( প্রদদতু )। 
০ ধক 

১৩ 



 জ্ঞানবেদ। দ ৫৯ 

বঙ্গানুবাদ । 

সৎকর্দে নিয়োগকর্তা ষে সকল গ্রনিদ্ধ দেবভাব বঠসদগ,পনিবহ ইহজগতে বিদ্যমান আছে 
অথবা কর্খে নিয়োজিত করে ; সেই সকল দেবগণ ৰ1 দেবভাবসমূহ প্রাথনাকারী আমাদিগেন 

অভীষ্টান্রূপ ধনজনবিশিষ্ট অথবা জ্ঞানকিরণ-নমন্বিত সুখ আমাদিগকে প্রদান করুন। 
সী ক 

মন্ত্রবিষয়ে বত্তব্য। 

দেবভাবনযুহ বা স্দ্গুণাবলি অভীষ্টান্ুরূপ সখ প্রদান করে। দেবগণ বা সস্তাবসমুহ 
ম্ুষ্যগণকে যে কর্ণে নিয়োগ করেঃ তন্বারা হুখৈশ্ব্ধ্য আপনিই অধিগত হয়। মানুষ সত্তাব- 

সমন্বিত হইয়া সংকর্দের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউক, তাহার সকল অহ্খ-_সকল যস্ত্রণা 
দুরীতূত হউক। _মন্ত্রজপের ইহাই লক্ষ্য। 

মস্্ররপের সঙ্গে সঙ্গেই মনকে সেই ভাবে ভাবান্বত এবং বন্দকে সেই পথে পরিচালিত 

করিতে হইবে । এইরূপ করিতে গারিলেই খণযুক্তি হইবে। ইহাই শাস্ত্রের দিদেশ। ধাধিগণ 
বলিয়াছেন,২-«ষে দেবাসঃ+ মন্ত্রটা (খগ্বেদ-সংহিতা, ৬ষ্ঠ অষ্টক) দ্বিতীয় অধ্যায়) ৩৭ বর্গের অন্ত- 

ভূক্ত) গ্রত)হ ২৮ বার বা ৮ বার করিয় ছয় মান জপ করিলে নিঃদংশয়ে খণমুক্তি ঘটে) 

ঝণযুক্তির অন্যান্থ মন্ত্র। 

ধাহার। শান্ক্রে বিখানবান, ভাহার। এই সকল মন্ত্র পরীগগ। করিয়। 

হ্বফল প্রাপ্ত হইবেন। 
খণমুক্জি-সম্বদ্ধে এবং অর্থ(দি লাভ সম্বন্ধে খষিগণের পরীক্ষিত আরও 

বনু মন্ত্র চতুর্বেবেদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। “কম্ত' ইত্যাদি মন্ত্র ( খখেদ-সংহিতা, 
১ম অফ্টক, ২য় অধ্যায় ১৬শ বর্গ) জপপূর্বর চ প্রিয় ও মধুর দ্বার! লহতর- 
বার হোম করিলে, খণনাঁশ ও মঙ্গল হয়। সন্ত্রটা উদ্ধত হইল)--যথা,-. 

| | | | ] 
কম্ত নুনং কতমন্তাম্বতানং মনামহে চারু দেবস্থা নাম। 

| | ] 
কে! নে! মহা। মিতয়ে প্ুবর্দীং পিতরং চ 

| ] 
দৃুখেয়ং মাতরং চ। 



৬৫ জানবেদ। 

মর্মানুমারিনীব্যাখ্যা। 

£অযৃঙতানাং' (দেবানাং। মরণুরহিতানাং ) “কন্ত+ (কিংবিধস্য ) “কতমত? (শ্রেষঠন্ত) 
£দেবন্। (ভ্ভোতমানন্ত ) “চারু' (অদাধারণং ষথার্থং ) /নাষ' (দ্বরূপং) 'মনামছে' (হাদি 

ধারয়াম। যননি অনুধ্যায়েম )7 কঃ (দেবঃ) নং (অন্মান্ ) 'পুৰঠ (পুনরপি ) “মহা 

( মহাতঃ মহিমান্থিতায় ) 'অদিতয়ে' € সীমারহিতায়, অনস্তায়) “দাত (আশ্রয়ং ছল্লাৎ) 'চ' 
( তথা) "পিতরং মাতরং চ' ( পিতৃমাতৃষ্বরপং পরমেশ্বরং ) 'দৃশেয়ং ( পদ্ঠেয়ং)। 

বঙ্গানুবাদ । 

অবিনশ্বর শ্রেষ্ঠ কোন্ দেবগার ষথার্থ-স্বরপ হৃদয়ে ধারণ (অহ্ধ্যান) করিব? কোন্ 

দেবতা আমাদিগকে পুনরায় সেই মহিমান্বিত অনস্তে আশ্রয় দিবেন) এবং (কোম্ দেবতার 

অনুগ্রহে ) পিতৃযাতৃত্বরূণ সেই পরমেশ্্রকে দশন করিব (প্রাপ্ত হইব)? 
ক রী 

ধা 

মন্ত্রসন্বন্ধে বর্তব)। 

এই মন্ত্রের ব্যাথ্যাদি--নিগৃঢ় তাৎপধ্যাদি--পূর্কেই ( এই জ্ঞানবেদের দ্বিতীয় থণ্ডে। ১১৩ 

হইতে ১২* পৃষ্ঠায়) প্রকাশ করিয়াছি। এখানে সে আলোচন] বাছল্যমান্র। 

বন্ধন-গ্রস্ত হইলেঃ মানুষ বন্ধন-মোচনের আকাঙ্ষা করে। যদি পিতামাত। বিগ্কমান 

থাকেন এবং তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায়ঃ বন্ধনদণাপন্ন সম্তান তীহারগিগের সহায়তা যাজ্ঞা 

করে। পৃথিবীর পিতামাতা সামান্ঠ বন্ধন হইতে সন্তানকে মুক্ত করিবার চেষ্টা পাইতে 

পারেন কিন্তু যিনি পিতার পিতা--পরমপিতা, তাহার অনৃকল্পা! লাভ হইলে সকল প্রকার 
বন্ধন হইতেই মুজিলাভ করিতে পার! ষায়। , 

খষগণ বলিয়াছেনঃ--পুর্কোক্ত মন্ত্রো্চারণে খণের বন্ধন হইতে মুজিলাভড হয়। কিন্তু 

আমর] বলি।-কেবল খণের বন্ধন নহে, এই মন্ত্রের অনুধ্যানে পরমপিতার স্নেধা বর্ষণে 
সর্ববিধ বন্ধন মোচন হইতে পারে--সর্ববিধ মুক্তি অধিগত হয়। 

ষ কী 
ক 

খণমুজি নন্বদ্ধে আরও কতকগুলি জাপ্য-মন্ত্রের লন্ধান খখিধানে প্রাণ হওয়| যায়। 
মহর্ষি শৌনক বণিয়া গিয়াছেন।-*ককারাদি হকারান্ত' যে সকল খক অ+ছে। সেই 
লকল খক ত্রিশ সংঅ বার জপ করিলে খণমুক্ত হুওয়! যায়। খখেদ-সংহিত। দেখিয়া 
সেই সকল মন্ত্র সন্ধান করিয়! লইতে পারেন। 

০ ৯০ 



তানব্দ। 

মর্ধ্বকােয মিদ্ধিমূলক মন্ত্র। 

বিবিধপুর্ববক মন্ত্র জপ করিলে, সর্ধবকার্ধ্য পিদ্ধি লাভ হয়। চতুর্কেদের 
মধ্যে এরপ মন্জ অনেক আছে। খখেদ-নংছিতার প্রথম মগ্ুলের চতুর্থ 

জনুবাকের দ্বাদশ সুক্জ জপ করিলে, খধিগধ বলেন, সর্ববাভীষ্ট দিদ্ধ 

হয়। এঁসুক্ে বাঁরটি মন্ত্র মাছে। সেই মন্ত্র-কয়েকটা-- 

| | | 
ও। অগ্নিং দুত বৃণীমছে হোতারং বিশ্ববেদলমূ। 

| ূ 
অন্য যজ্জস্ত হুক্রতৃমৃ॥ ১॥ 

মর্দাদুমারিখী-ব্াখ্যা। 

'অন্ত' ( অশ্বাকং অনুষীয়মানন্ত ) 'বক্ঞন্' (যাগাদি সংকর্পণঃ ) “মুকরতুং' (সুমম্গাদকং) 

'£হোতারং (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বানকর্তারং) “বিশ্ববেদসং ( সর্বধনোগেত্তঃ 

সর্বভরজং) গত (বার্তাবহং। নত্বপ্রাপকং) 'অগ্নিং' ( অগ্রিদেবং জঞানদেবং) 'বৃণীমহে' 

(সংভজাঙঃ--বরামছে ) বয়মিতি শেষঃ | সন্কমূলকোহ্যং মন্ত্ঃ। সংকর্মপাধকং সর্বতত্বজং 
জ্ঞানদেবং বয়ং মহ্যক্ পুজযামঃ-্্বয়ং জাদাদুসারিণ। ভবামঃ ইতি ভাবঃ॥ ১| 

ীঁ €* 

বঙ্গানুবাদ । 

আমাদিগের অনুটিত ধাগাদি 'মংকর্ণের দুসম্পাদাকঃ নকল দেবগণের অধব| দেবা 

লমুহের আহ্বানবর্তা। সকলধনোপেত অথবা সর্বতত্জ। বার্তাবহ অর্থাৎ সন্বগ্রাগক দৃতদবনপ 



৬২ জ্ঞানবেো। 

অগ্নিদেবকে (জ্ঞানদেবকে ) এই যজ্ঞে আমবা সম্যগরূপে ভজনা করিতেছি । (মন্ত্র 

সক্ষল্পমূলক | সৎকর্শসাধক সর্বতব্বজ্ঞ জ্ঞানদেবতাকে আমর] সর্বথ। পুজা করিতেছি. 

আমরা জ্ঞানান্ুসারী হইতেছি-_ইহাঁই ভাবার্থ।) ॥ ১। 
ক রী 

ক 

| | ] | 
অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদ! হবস্ত বিশ.পতিম্ 

হব্যবাহং পুরুপ্রিয়মূ॥ ২॥ 

মন্মান্নলারিন-ব্যাথা। 

বিশ পতি (সর্বেষাং লোকানাং পালকং, জগতাং অধিপতিং ধারকং' বা ষঙ্গা-- 

বিশ্বপালকমিতি ভাবঃ) “হ্ব্যবাহং ( ইবিব্বহনকর্তারং) শুদ্ধলত্ববাহকং--অর্চনাকারিণাং 

হৃদি ভগবৎসমীপে বেতি ভাবঃ ) «পুরুপ্রিয়ং' ( বহুনাং গ্রীত্যাম্পদং, গোকানাং প্রিয়সাধকং ) 

“অগ্রিমমিং (প্রকারভেদেন বনুরূপধারিণং জ্ঞানদেবং) “হবীমভিঠ (আহ্বানক রশৈর্দর্ত্েঃঃ 

শুদ্ধত্বপ্রভাবৈঃ) 'লদা' (নিরস্তরমেব ) “হবস্ত' (হবস্তিৎ আহবতধান্ত) গ্রাপ্র,বস্তীতি ভাবঃ) 

সৎকন্ম্ানুষ্ঠটাতার ইতি শেষঃ। সর্ধলোকপালকঃ সর্বঞ্গনশ্রেপাধকঃ জ্ঞানদেবঃ লোকানাং 
সতকম্মণ সহ হৃদি প্রকাশিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ॥ ২॥ 

১০ কী 
রর ০ 

বঙ্গান্গবাদ। রর 

সর্বলোকপালকঃ শুদ্ধনত্বপ্রদায়কঃ লোকসমুহের প্রিয়সাধকঃ বহুরূপে প্রকাশষান 

জ্ঞানদেবভীকে সংবর্মান্ুষ্ঠ।তৃগণ গুদ্ধনত্থের প্রভাবেই নিরন্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (ভাব 

এই যে)-লর্বলোকপাপক, শ্রেরঃলাধক আ্ঞানদেবত। মনুষ্যগণের লতকর্ধের ছবারাই 

ম্বদয়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েন।) ॥ ২০ 

| 1 

অগ্নে দেব্ব। ইহাবহ জজ্জানে। বুতবহিষে। 

| ] 
অলি হোতা ন ঈড্যঃ॥ ৩॥ 

€ র* 



জানবো । ৬৪ 

মর্্দানুসারিদনী-ব্যাখ)] | 

একে (ছে জানদেব) তং 'জগ্ঞান (কর্ধণ! জানেন বা উৎপন্নঃ ভবসি ইতি 
শেষঃ)) হে দেব! 'বৃক্তবহিষে' (বৃক্ধেন ছিন্নেন বহিষা! কুশেন যুতাার হদয়ায়, রিপুভিঃ 

নির্ঘযাতিতানাং বিচ্ছিন্নীকৃতানাং বা অস্মাকং ইতি ভাবঃ) “ইহ ( অস্মিন্ কর্ধণি। হৃদি বেতি 
ভাবঃ) “দেবান্' (দীপ্তিদানাদিযুক্তান্ সর্খান্ দেবভাবান্ বা) “আবহ (আনয়ু); ত্বং 

হি' £নঃ ( অন্মাকং) “ঈড্যঃ, (স্ততাঃ) “হোতা” (ষতঃ অন্মৎপক্ষে দেবানাং আহ্বান" 
কর্তা, হৃদি দেবভাবানাং নয়নকর্তা) “অপি” (ভবমি)। অন্মাকং ইষ্টসিদ্ধিনিমিত্বং 
ভানদেবং আহ্বাতব্যং_--জ্ঞানার্জনং চ কর্তবাং ইতি ্ঠীবঃ ॥ ৩ ॥ 

বঙ্গানুবাদ । 

হেজ্ঞানদেব! কর্মের হার! বা জ্ঞানের ঘারা আপনি উৎপন্ন হন; হেদেৰ! রিপুগণ- 
কর্তৃক নির্ধযাতিত বিচ্ছিন্'কুত্ত আমাদের এই করে (অথবা হৃদয়ে) আপনি দেবভাবসমূহকে 

আনয়ন করুন। আপনিই আমাদ্দিগের পৃজ্য; যেহেতু আপনি হৃদয়ে দেবভাবের আনয়নবর্তী। 

হব়েন। (ভাব এই যে,-আমাদিগের ইই্টপিদ্ধির নিষিত্ত জ্ঞানদেবতাকে আহ্বান 
করা অর্ধাৎ জ্ঞানাক্জন কর! বর্তব্য। )॥৩॥ 

| | | | | 
উ| উশতে। বিবোধয় যদগ়ে যানি দৃত্যমূ। 

৬. 

দেবৈরাপৎপি বহি্বি ॥ ৪ ॥ 

মণ্ানুলারিণী-ব্যাথ্য। 

«অগ্নে (হেজ্ঞানদেব) যেত (যন্মাৎ) ত্বং*ৃত্যং ( দৌত্যকর্ধ, হৃদি দেবভাবপ্রাপকং ) 

'যাসি' (শ্বীকরোধি, ভবমীতি ভাবঃ) অতঃ “উশতঃ' ( হবিঃকামধ্বমানান্ সত্তগ্রবর্ধকান্ বা 

দেবান্ দেবভাবান্ ইত্যর্থঃ) ধিবোধয়+ (জাগরয়। অন্মিম্ কর্ম্মণি গ্াপয় ইতি ভাবঃ) 7 

অপিচ» «বিধি ( আস্তীর্ণকুশাসনে, অন্মিন কর্ন, রিপুভির্কিচ্ছি্গীকতে হৃদয়ে ইতি 

ভাব$) তৈঃ “দেবৈ* (তৈত্দেবগণৈঃ দেবভাবৈঃ ৰা সহ) আসংসি (আসীদ, 
আগতেযোপবিশ )। হে দেব! তং দৌত্যবর্ধগ্রহণান্তরং সর্বান্ দেবান্ উদ্বোধ্য তৈঃ 
সহ কর্ম্মণি হৃদি বা আগত্য চ জন্মাকং ইঞ্টং সাধঘু ইতি তাবঃ॥ ৪ ॥ 

৪ ৭ 56 % 
& ৯ 



৬৪ জানবে । 

ব্দাহ্বাদ। 

হে জ্ঞানদেব | বেছেতু জাপনি দৌত্যকর্ম স্বীকার করেন অর্থাৎ হাদযে দেবভাবের 
প্রদানকারী হয়েন, অতএব সন্ধপ্রবর্ধক দেবগণকে বা দেবভাবসমূহকে আমাদিগের করে বা 
হৃদয়ে জাগাইয়া! দিউন) আর, রিপুগণ কর্তৃক লাঞ্ছিত এই হদযে দেবগণের বা দেবভাব- 
সমূহের সহিত আলিয়! অবস্থিতি করুন। ( ভাৰ এই যে,-হে জানমেব 1] আপজি দৌত্া- 
কর্মগ্রহণান্তর সকল দেবভাবকে উদ্ধদ্ধ করিয়া তাহাদিগের সহিত আবাদিগের এই কর্ণ 
মধ্যে আগৰন পূর্বক আমাদিগের ইষ্টসিদ্ধি করুন।) ॥ ৪ ॥ 

১০০ 
চি 

] | | 
স্বতাহবন দীপিবঃ প্রতি ম্বম রিষতো দহ। 

] 
অগ্নে তং রক্ষবিনঃ ॥ ৫ ॥ 

অর্্মান্থসারি নী-ব্যাখ্যা । 

“ঘবৃতাহবন” (ঘ্বতেনাহ্য়মান। ভক্তিরসামূতেন আহুরমান) “দীদি বঃ+ (দীপ্ষান্, প্রকাশষান্) 

$অগনে। (হে জ্ঞানদেব) তং রক্ষস্বিন» ( রাক্ষসধুক্তান্, রাক্ষলবলেন বলিনঃ, পাপকাৰিপঃ 
ইত্যর্থঃ) «প্রতি' ( জন্াকং প্রতিকুলান,) পরিধত (হিংসকান্ শত্রন.-কামক্রোধাদিনিতি 

ভাবঃ) “দহ কব" (নিতরাং ভন্মীকুরু)। অব্র শক্রবধার্থ, প্রার্থন। বর্ততে ইতি ভাৰ$ ॥ ৫ ॥ 
৬ ঠ 

ঠ 

বঙ্গানুবাদ । 

হবিঃহার৷ ( ভজি-সহযোগে ) আহ্য়মান দীপ্তিশ!লিন অথবা প্রকাশমান হে জ্ঞানদেব] 

রাক্ষম বলে বলী অথবা পাপকারী আমাদিগের প্রতিকূল হিংস্র শক্রগণকে ( রাক্ষসগণকে ) 
আপনি নিঃশেষে ভশ্মীন্ত করুন । (এখানে শক্র-বধের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে )॥ ৫॥ 

ড 
নি 

| | | 
অমিনায়িঃ সমিধ্যতে কবিগূহপতিযুর্ব। 

| 
হবাবাড়, জুহ্বাস্তঃ ॥ ৬॥ 

. 
ঙ 



আনযেদ। ৬৫ 
মর্মানুসারিশ-ব্যাখ]া। 

£কবিঃ (মেধাবী) কর্মকুশলঃ ) গৃহপতিঃ, (লোক্ানাং রঙ্গকঃ পাঁলকঃ বা) যুব 

( নিত্যতরুপঃ) চিরনূতনঃ ) £হব্যবাট্' (হৃবি্বগৃনকারী, মত্ত গ্রাপকঃ, ভগবৎসমীপে কর্্মবাহকঃ 

ইতি ভাবঃ) 'জুহবান্ত+ (প্রদীপগুবদনঃ, যুখেন গ্রকাঁশরপেখ বা সত্যন্ত জ্যোতিঃসম্পানঃ ) 

£অগ্নিঃঃ (জ্ঞানদেবঃ, জ্ঞানাগ্সিঃ) 'অগ্নিন' (জ্ঞানেন ) “সমিধ)তে (লম্যগ্ দীপ্যতে। 

পরিবৃদ্ধিক্জায়তে )। অছ্ুং ভাবঃ-আলোক-সাহাযে)ন ষথ। আপগোকঃ বিভাতি জ্ঞান- 

সাহায্যেন ততৎ জ্ঞানং বর্ধতে ? জ্ঞানাৎ জ্ঞানং বিভাতি ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ 

বঙ্গাসবাদ। 

মেধাবী, বর্মমকুশলঃ লোকসমুহের পালক ব| রু্চকঃ নিত্যতরুণ চিরনৃতন, সত্বপ্রাপক--- 

ভগবৎসমীপে কর্মবাহক, প্রকাশরপে সত্য-ন্স্োতিঃসম্পনঃ জানাগ্নি (জ্ঞানদেব ), জানের 

ছারাই সম্যক দীপ)মান ব। বৃদ্ধি-প্রাণ্ড হয়েন। (ভাব এই দে১আলোক-সাহাষ্যে 
যেমন আলোক প্রকাশ পায়, জ্ঞানট সেইরূপ জ্ঞানের প্রকাপক হয়েন; অর্থাৎ 

জ্ঞান হইতেই জ্ঞান বিভাসিত হয়।) ॥৬॥ 
ক চি 

ঙ 

1 ] 
কবিমগ্নিমুপস্তুহি সত্যধম্মীণমধ্বরে। 

| | 
দেবমমীবচ! তনয় ॥ ৭ ॥ 

মর্্মমুনারিনী-বগাধ্য।। 

হে মম মনঃ! অধবরে? (হিংসারহিতে ষন্তে, সংকর্্মণি ) ত্বং তং “কবিং' ( বর্মকুশলং 

মেধাবিনং ) 'লত্যধর্্মাণং, ( সত্যাশ্র'ভূতং, নতান্বরূপং) “অমীবচাতনং' ( শজ্রণাং নাশকং, 

অসত্যবারকং ) “দেবং (দীপ্ডতিদানাদদি গুণযুক্তং ) 'অগ্িং (জ্ঞানদেবং১ ভ্ঞানং ) £উপতস্তহি” 

( সামীপাং প্রাপয়। আরাধয়)। অব প্রাণনাকারী জানলথ্য়ায় উদ্বুদ্ধে! ভবতি ॥ ৭ ॥ 
ক ধী 

চ 

বঙগানুবাট। 

ছেআমার যন! হিংসারহিত যজ্দে অগাৎ সংকর্ধে তুমি সেই কর্মমকুশল মেধাবী, সত্যা- 
শ্রযনভূত সতান্বরূপ,শত্রগণের নাশক অনত্য-নিবারক, দীন্তিগানাদিগুণধুক জ্ঞানদেবতাঁকে সমীপে 
প্রাপ্ত হও--.সারাধনা কর। এখানে গ্রার্থনাকারী জ্ঞান-সঞ্চয়ের নিমিত্ত উপদ্ধ হইতেছেন)॥৭1 

ক ০ 

পক 



৬৬ জানবে 

ৃ | 1 | 
মন্্রুমগ্নে হবিষ্পতিদুিং দেব মপর্তি। 

৯ ঞ 

] ] 
তশ্থা স্ম গ্রাবিতা ভব ॥৮॥ 

কঃ ১] 

মর্্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা | 

“দেব” ( দীগিদ[নাপিগুণযুক্ত ) 'অগে। (হেজানদেব !) £যঃ হবিষ্পতিঃ (বং হবির্ান, 

কারী, ভগবুদেষ্ঠে সতকর্্মাহঠাত। ) পুত" (বার্ভীবহং, ভগবতি মিলনমাধকং) তাং 

('জ্ানিদেবং) “সপর্যযতি। (পরিচত্রতি, সেবতে) তব তিগ্ত' (কর্্মকারিণঃ) 'প্রাধিত।' 

(প্রকষ্টরূপেণ রক্ষকঃ ) ভব শ্ম (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ-জ্ঞানম্ত আরাঁধনয়। অনুসরণে” 
ধা নর ঈংবর্মপরঃ সম্ শেঘাংসি লভতে ॥৮। পু 

৯৭ ॥ ॥ & 
৯ 

বঙ্গানুবাদ । 

দীপ্রিদানাদিগুণযুক্ত হে জানদেব ! ভগবছুদ্দেশে সংকর্ধামুষ্ঠাত| (হবি দদনকারী ) যে 
জন ভগবানের মিলনসাধক সেই আপনাকে (জ্ঞানদেবতাকে ) দেবা করেনঃ আপনি সেই 

স্ুকর্কারীর প্রকৃষ্ট রক্ষক হয়েন। (ভাৰ এই যে, জ্ঞামের আরাধনা এবং অন্থুনরণে 
সকর্দাপব হইযা মানুষ সকল শেছুঃ লাভ করে ।) 0৮ 

ক 
] রঃ 

1 ] ৃ 

(যা অগ্রিং দেববীতষ়্ে হবিক্া। আবিবানতি। 

| 
তট্মৈ গাবক সুড়় ॥৯॥ 

ঙ গু 
নত 

মধ্্রানুমারিণী-ব্যাখযা। 

“য; হবিম্মাম্” (ষঃ হবিদনকারী যাভ্িক। ষঃ ন২কর্মকারী ইত্যমনঃ) “দেববীতয়ে' 

( দেবানাং পানার্থং গ্রীত্যর্থং বাঃ দেবো দেশে নিঙোজিতং। দেবভাবপরিবৃন্ধিকরং ইতি ভাবঃ) 
«অব (জানদেবং) “আবিবানসতি” (সম্যক পরিচরতিঃ অন্ুসরতি ), 'পাবক+ € গবিভ্র- 

বাক্সকফ্ষ। জগঞ্পাবন ) €অগ্ে (হে জ্ঞানদের ) তং তক (যাজ্িকার, সকর্ধবকারিণে ), 

£সুড়ণ (সুখ, আনমাং দদপি )। জ্ঞানানুলারিণো জনাঃ সদানন্দং লন্হান -ইতাথ71 ৯॥ 
এ 



জানবে । ৬ন্ব 

ৰঙজানুবাদ ' 

সংকণ্্কারী যে গন দেবভাবের পরিবৃ্ধিকর জ্ঞানদেবতাকে অনুসরণ করেন) গৎপা!বন 
হেঁজ্ঞানদেব, আপনি সেই স্ুবর্দুকারীকে সুখী করেন--আনন্দ দেন। (ভাব এই যে+- 
জ্ঞানান্গসারী জনগণ সদানন্দ লাভ করিয়া! থাকেন)॥৯। 

পু & 

| | | 
সনঃ পাবক দীদিবোহগে দেবা ইইবহ। 

| | 
উপযঞ্ং হবিশ্চ নঃ॥ ১০ ॥ 

ঙী ক 
৪ 

নসুলাঙি৭-1411 

“পাবকঃ (পবিণকারিন্, পাপনাশক্ক ) দীন /শীপ্যমন, স্বপ্রকাশ) অগে' (হে 

জ্ঞানদেব।) "শত (পুর্বজব্মণ্তাস্ং) পিঠ চঅমাক) হা (ধদভুমেও হিদেশে। 

কর্দমশি ব! ইত্যবঃ) “খান” (দীপ্ডিনানাদিগুণযুক্তান্ সর্বান্ দেবভাবান্) “আবহ? 

(আনয়); ততঃ «“ন১' (অন্মাকং) ঘ্যজ্ঞং (ধাগাদি সৎকম্মু) “হবিঃ ৮ (আহ্ৃতি প্রদত্তং 

দ্রব্যসন্তারং চ) £সাবহ' (দেবাশ্ প্রাপর়)। আশ্মাকং সব্বাণি কণ্মাশি সকগগানি হবীংবি 

চ সত্বসমন্বিতানি দেবত্বমগ্ডিতানি চ ভবন্তু ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥ 

বজ।গুবাদ। 

পবিব্রকারী (পাপনাশক) দীপ্যমান্ (শ্বগ্রকাশ) হে জ্ঞানদেব! পুর্যোক্তগুণযুক্ত 

সেই আপনি আমাদিগের এই যজ্ঞক্ষেত্রে (হদেশে বা কর্মে) দীপ্ডিদানাদি গুণযুক্ত সকল 

দেবভাবকে আনঞ়ন করুন; এবং আমাদিগের যাশাদি সংকর্মকে এবং আহুতি- প্রদত্ত 

দ্রব্যপপ্তারকে দেবগণঠকে প্রাণথ্থ করুন। (ভাব এই বে» _-আমাদিগের সকল' কর্ম 'লকল 

উপহার সব্বনমদিত এবং দেঁবতমণ্ডিত হউক 1) 1১০ ॥ 
ক ক 

ক 

] ] | 

স নং স্তবান আ ভর গাগরত্রেণ নবীয়স!। 
ও গজ গজ চে 

কট 

ৰ | | 
রিং বীরবতীমিষমূ ॥ ১১ ॥ 

পি ক 
পভ 



৬৬ াঁনবেদ। 

মর্দানুপারিনীবব্যাখ্য। | 

হে ভ্ঞানদেব! “সঃ, ( পূর্বোর্তগুণোপেতদ্বং ) “নবীয়সা” (চিরনৃতনেন ) 'গায়ন্রেণ' 

(গায়্রীচ্ছন্দোযুক্েন স্যবেন। বেদমন্ত্রেদ) হ্যগানঃ (তুঁয়মানঃ সম্ঃ আরাধিতঃ সন্) নে. 

( অন্ভ্যং) «রতিংং ( পরমার্থরূপং পারলৌকিকং ধনং) €বীরবতভীং ইযং' (বাঁধাপানীগুত্র- 

পৌব্রাদিযুতং অরং, ইহলৌকি কং শ্বর্্যমিতি ভাবঃ ) *আভর" (প্রাপন্, দেহীভি ভাবঃ )। 

অত্র প্রার্থনাকারী ইহলৌকিকং প*রলৌকিকং চ উভগ্কবিধং ধনং যাচতে--ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥ 

বঙ্গ'মবাদ। 

হে জ্ঞানদেব | পৃর্বোস্তগুণোপেত “সই আপনি চিবনুতন বোমস্ত্রের হারা স্বত 

(আরাধিত ) হইয়া, আঙগাদিগকে পরঙগা্থ রূপ পারলৌকিক ধন এবং বীর্ধযশালিপুত্র- 
পৌত্রাদিধুত ইহলৌকিক ধন প্রদান করুণ। ( এখানে প্রার্থনাকারী ইহলোকিক ও 

পারলৌকিক উভক্নবিধ ধন যাক্র। করিতেছেন--ইহাই ভ্াবার্থ। )॥১১॥ 

ৃ ্ ] 
অগ্নে শুজ্রেগ শোচিষ। বিখাভির্দেবহূতি ভঃ ॥ 

| 

ইমং জ্তোমং জুষন্ব নঃ|১২॥ 

কী ১ 
হী 

মন্ানমারি নীব্যাখা | 
“আগে (হে জানদেব 1) ত্বং গশুক্রেণ' (শুভ্রেণ, নির্ঘালেন ) 'শোচিযা' .(তেছসা। 

বিভৃত্যা--অন্মান উদ্বোধ্য ইতি ভাবঃ) 'নঃ' ( অশ্বাকং ) *বিশ্বাভিঃ' ( মর্ষাভিঃ) “দবহৃতিভিঃ” 

( সর্বের্দেবতাহ্বানসাধনক্তোটৈশ্চ সন্ত্টঃ দঃ দেবভাবপরিব্বদ্ধিপাধকৈঃ কর্ধভিঃ সহ মিলিত. 
ইতি ভাবঃ) £ইমং' ( এতৎ) “ভ্তোমং (স্তোত্রং, পৃর্ধাং) 'জুযস্থ (লেবদ্ব। গৃহাণ),। 
হে দেব। ত্বদীধাবিপুদয়। বিভূত্যা অস্মান.আরাধনাপরার়ণান, ক্ষ ইমং স্বোমং গৃহাণ ॥ ১২ 

কী কী 
ঁ 

ব্লানুবাদ। 

হেজ্ঞানদেব! আপনার স্থুবিমল জ্যোতির অর্থাৎবিহূতির ছারা আমাদিগকে উদ্্ধ 
করিয়া, আমাদিগের সর্বপ্রকার দেবতাব-পরিবদ্ধি-লাধক কর্মের নহিত মিলিত হইয়া, এই 
তো বা পূজা গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে+-হে দেব! আপনার বিগুদ্ধা বিতৃতির 
দ্বারা আমাদিগকে আপনার আরাধনাপরা্ণ করিয়া আমাদিগের পৃ! গ্রহণ করুন । ১২। 

ক দ 



জানবো । ৬৯ 

মন্তরমনষ্ধে বক্তব্য । 

র্ঘকার্ধ্যে দিদ্ধি প্রাণির জন যে বল যন্ত্র জপ কারিবার বিধি আছে, ভাহার বারোটা 

মন্ত্র ('অগিং দৃতঃ' ইত্যাদি মন্ত্র) ভাবার্ন সহ গ্রধত ইইল। কেহ বেছ কছেন।-& বারোটা 

মন শিব লগ্লিধানে প্রত্যহ তিন বার করিয়। তিন বংসর জগ করিলে। সর্ধাকার্ষেয মিছি'লাভ 

হয়। কিন্তু মহর্ষি লৌনকের মত এই যে) ফেবলমাত্র এ বারটী মন্ত্র নে, দ্বাদশ নুক্তের 
এ প্রথম মন্ত্র হইতে আরম্ত করিয়া, উনবিংশ হৃতের শেষ নর রধ্ন্ত জপ করিতে হইবে। 
তদমুমারে দ্বাশ শুকর বারোটা মন্ত্র য়োদশ সুকের বারোটী মন্ত্র চতুর বুকের বারোটী 
মনত) পঞ্চাশ লুজের বারোটী মন্ত্র, যোড়শ হুকের নয়টা মন, গা হকের নয়টা মনত) অষ্টাশ 
হৃক্তের নয়টী মন্ত্র এবং উনবিংশ শুক্র নয়ুটী মন্ত্র মোট একাদীটি মন্ত্র জগ করিতে হইবে। 

ইঞ্সিদ্ধি লাত বিষয়ে এইরূপ আরও .সনেকগুলি জাগ্য-মন্ত্র আছে। আবহক হইলে) 
অনুসন্ধান পূর্বক ভাহা জগ কর! যাইতে গারে। 

মানুষের আকাক্ষার অস্ত নাই। সুতরাং অভীলাভ সধন্ধেও দেণ-কাল-পাত্র'ভেদে 

নানান্নপ আকাঞ্ষ। দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ বিশেধ উদ্দেপ্রে বিশেষ বিশেষ 

মন তর্ণের বিধি নির্দিষ্ট আছে। 
সাধারণ-ভাবে অভীষ্টলাভ বিষয়ে কতকগুলি মন্ত্র উল্লেখ দেখ! যায়। হথাগ্রগঙ্গে 

তাহার কতকগুলি মন্ত্রের পরিচয় দেওয়া যাইবে। নর্বাভীষ্ট'লাভ বিষয়ে আরও বগতকগুতি 

মন্ত্রের উল্লেখ দেখ] যা, এ সম্বন্ধে গর গর কতকগুলি ভ্ত জপের বিধি দেখিতে গাওয়া 

যায়। যেই সকর হৃক্ের অন্তর্গত মন্ত্রগমুহছ এবং তাহাদিগের ভাবাথ” আমাদিগের 
প্রকাণিত খখেদ-মংহিতার পরিদৃষ্ই হইবে। লিখিত আছে+নুরপরত,মৃতয়ে। গ্রতৃতি 

মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া গর গর আটটা গজের মন্ত্র প্রত্যহ পাচ বার করিয়া! বিষু 
সরিধানে জপ করিলে সর্বাভীষ মিদ্ধ হ্য়। 

কিন্তু এ বড় কঠিন ব্যাপার | পূর্বোক্ত আটটী হুজে (খখেদ-নংহিতা। গ্রধম মণ্ডগের 
প্রথম অধ্যায়ের চতুথ হুক হইতে একাদণ হুক পর্যন্ত আটটী দৃক ) মোট আশটী 
মন্তরআছে। সেই আশীটী মন্ত্র গ্রতাহ পাঁচ বার করিয়!। বিষুনকিধানে জপ করিতে 
ইইবে। এইরূপ জপের ফলে অতীষ্ট পুরণ হইয়া থাকে। 

জারা ভী ০০০০০ আট 



জ্ান-্বেদ ূ 
পর ভি ॥ ৫ রানে 

নীরো॥ শরীরের জন্য আপ্য-মন্ত্র। 
০ ০০ 

যে কোনও দৈব-কার্ধ্যেই প্রবৃত্ত হওয়। যাউক ন| কেন, নীরোগ শরীর 
ও স্বান্থ্য-দস্পঙ্গত। স্র্বথ।,আকাঞ্সীয়। শ্নীর নীরোগ ন।. হইলে, 

হাখি-বিপতিতে দেহ জর্জনীভূত থাকিলে, কোনও ইটকাধেরই আগুরব্ডি 
ধা দৃঢ়তী আলে মা সেই জন্য দৈবকার্ধের সঙ্গে সঙ্গে স্ব্থ্ি রক্ষা 
কর! নিতান্ত প্রয়ৌজন। 

মিতাচার মিতাহার প্রভৃতি স্থাছথযরক্ষার পক্ষে যে অত]বশথ কু, ত]হু 
গু।লন ৩ে। করিতেই হুইবে) ঘেই মঙ্গে লঙ্লে (বিধিপুর্বক চন্ত্র জপ 
করিলে 'নহন। 'ভফল লান্ভ হইবে । নিরোগিত। ও স্বান্থলাভ গন্ষক্ধে 

বহ্ জাপ্য বেদনশ্্র জাছে।' শাস্ত্রে আছে)-.করবী পুঙ্সের দ্বারা গাঁয্্রী“ 
মন্োচ্চারণে এক সহজ হোম করিবে। * তাহাতে ব্যাধিনাশ হয় এবং? 
মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শরীর হচ্ছ থকে । 

খষেদ-সংহিতার, প্রথম মগুলের ত্রিশ সুক্তের প্রথম খকুটী (.ম 
অক, ১ম অধ্যায়ঃ ৫ম বর্গ)-*অথিন| যন্তবী” ইত্যাদি মন্ত্র--জপ 
করিলে ব্যাধিনাশ হয়। 

নীরোগ হুইয়! ব্যাধি-নাশ পূর্বক, অঞ্ষত শররে ভগবানের আলীষ লাও 

করিবার প্রদ্নাদী হইলে “জঙ্গীত্যাং তে, ইত্যাদি মঞ্জরবিশিউ সুক্তটা (১ম 



৬1711 $) 
মণ্ডল। ৯৬৪ম সুক্ত। ২৬ খক--৮ম অন্টকু, ৮ম অধ্যায়, ২১ বর্গ) 

বিধিপূর্বঝ ১জদিং করার তফোধজ | দ্য ছুছুটা তাক ও তাহার 
মর্মার্থ নিন্নে প্রকাশ করা যাইতেছে; যথা-- 

৬ $ ৬ ] 

" নো] 
ৃ | 171 ০1 
ও। অন্গীভ্যাং তে মালিক, র্ণাতযাং ছুবুকাদধি। 

| ৃ | | 
যক্ষাং শীর্ধণাং মস্থিক'লিহবায়া বিরুহামি তে ॥ ১॥ 

3897 যো যন উরিহাহা/ঃ কীরস্]তে। অনৃকহ ৭ 

রক্ষা; দোষণা১মুংসাততাং. বাহুভথাং, রিবৃহামি, তে ॥২।, 

. আমে ডানে গুদাত্যে বনিষ্ঠোহ দয়াদধি। 
৮৮ 

হক্ষমং শগাঙ্াং রঃ প্লাশিত্যে বান তৈ॥ ৩% 

৩) উরুভ্যাং তে অহীবন্ত্যং পার্চিভ্যাং প্রপদাভ্যাধ্ 

ধক্গনং . শ্রোণিশঠাং 'ভাদাগিংদসো ধিরৃহ।মি তে ॥ ৪০1 

ত৭ 'লেহনাগনং বরপাক্পোমজানে দ্ধ ভাঙা দ গস তত 

বক্ষ ,সর্যন্াদঘানতত রিং - বিরতি ৫ত 8 48: 



ধহ্ জানযো। 

| | : 
| অঙ্গাদঙগল্লানোলোনে! জাঁতং পারধণি পর্বধণি। 

1 
যঙ্ষাং সর্ধবস্ম!দাতানভ্তমিদং (বরৃহামি তে॥৬॥ 

মন্ত্র স্বন্ধে বক্তব্য। 

মন্ত্রকর়েকটার মর্্মাহ্দারিশী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গান্বাদের কোনই আবশ্তক নাই। যন্ত্রের 
ভাবার্থ, মন্ত্র পাঠ মাত্র অধিগত হয় । 

শরীর ব্যাধিমনির । অট্রালিকার প্রতি ইষ্টককে ঝড়বঞ্চাবাত গ্রতৃতি বিবিধ নৈসর্গিক 
উপদ্রব সহ করিতে হয়। এই দেছ অট্টালিকার প্রতি অঙ্বকে ব্যাধি-বিপত্তিতে বিপর্যস্ত 

ফরে। অট্রালিক! রক্ষা! করিবার জন্যঃ যেমন তাহার বাত্যাগ্তভিহত অংশের সংঙ্কার- 
লাধন আবখক হয়; সেইন্্ণ নিত্ক্ষনশীল দেহ অট্রালিকারও গ্রতি অঙ্গকে রক্ষা 

করিবার আবশ্ীক আছে। 

দেহ অট্টালিকার এই সংস্কার-নাধন ব্যাপারে গ্িবিধ উপায় পরিগ্র€ণ আবশ্তক। নিজের 
দেহ রক্ষার জন্ত নিগ্েকে চে! করিতে হইবে ; সঙ্গে সঙ্গে দেহ রক্ষার সম্বন্ধে ভগবানের 

অগ্ুকম্প। গ্রাথ'ন। করিতে হইবে । একদিকে ওষধ-পথ্যার্দির ব্যবস্থা, অন্তদিকে দৈব-কর্মের 

অঃষ্ঠান-_দেহরক্ষা-সম্বপ্ধে আবহমান কাল এইবপ পদ্ধতিই চলিয়। আসিতেছে । 
এই মন্ত্র সঙ্থদ্ধে সেই ত্বিবিধ গ্ররক্রিদ্বার আভান প্রাপ্ত হই। একপক্ষে এই 'নতহয়টাতে 

আত্মরক্ষার জট উদ্বোধন| গ্রকাশ পাইয়াছে; পক্ষান্তরে ভগবানের নিকট অনুগ্রহ কামন! 

কর! হইয়াছে । অন্ত্রকয়টা যুগপৎ আ্মোঘোধক ও ভগবৎপ্রার্থনামুক। 
মন্ত্রকরুটীর ক্রিয়াপদ-বিবৃহামি”-স্উন্তম পুরুষের একবচনে প্রধুত্র( ৷ তাহাতে এক 

পক্ষে ভাব আসে--আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে আমি যেন ব্যাধিকে পৃথক করিতে পারি -- 

দুর করিতে সমর্বহুই ।+ এই উত্তষ পুরুষের একবচনের ক্রিন্থাণদে ভাব জামে--'আমার 

শরীরকে নীরোগ রাখা, মে তো আষারই আয়তাধীন 1” প্রন্কৃতই তাই। ওবধ-গথ্যাদির 

ব্যবস্থায় নীয়োগ ও ম্থুহ থাক|--লে যেমন আমার নিজের আয়তাধীন ; তৎপক্ষে ভগবানের 

মিকট প্রাথনা জ্ঞাপন -্"লেও, আগার নিজের আদুস্তাধীন। আম্মা অবহেলটংানার দেহ 
আগনিই অকালে বিন হইতে পারে। আবার আমার প্রঢষ্টার ফলে, আধি নীরোগ 

দীর্ঘায়ু হইতেও পারি। একপক্ষে এ মন্ত্র সেই আত্মনির্ভরতাঁর কথা স্বরণ করাইতেছে। 
মন্জর বলিতেছে--শিরীরক্ষে নীয়োগ হু রাশিবার জু) ধথীবিধি গুধধ পথ)াদিরও ব্যবস্থা 

কর এবং ভগবানের দ্বারেও প্রার্থন। জানাও, 



জনব্ধে। গ৩ 

পুরুধকার ও দৈব-স্এতছ্ভয়ের অচ্েন্ত নয. রদ ভিন্ন পুরুষকার সম্ভবে না) আবার 

পুরুষকার ভিন্ন দৈব সঞ্জাত হয় না। মন্ত্র দৈবের সরীঘতায় পুরুষকারকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। 
ধা কী 

ক 

পূর্বে বলিয়াছি--শরীর ব্যাধি-মনির। উহার প্রত্তি অঙ্গ, প্রতি প্রত রোগনিবান। 
ব্যাধি-্চক্ষুদ্বয়ে। ব্যাধি-নাসিকায়। ব]াধি--কর্ণদয়ে। ব]াধি--ওষ্ঠসুলে। ব্যাধি” শিরোদেশে, 

ব্যাধিস্-মন্তিফে) ব্যাধি--জিহবায় । প্রথম অন্ত্রের সক্ষল্ন--'আমি এ সকল অঙ্গ হইতে ব্যাধিকে 
টুরীভূত করিতেছি । 

কোন্ অঙ্গ ব্যাধির নিবাস-স্বান নহে? উদ্ধত আ।যু-সমুছে, গ্রীবার মধ্যে) গলগত ধষনী- 

সমূহে, অস্থিমধ্যে অস্থি-সন্ধিনমুহে, হত্তের উর্ী ( অংস) এবং অধোভাগে (বাহুতে ) রোগ 
বিরাজ করিতেছে । দ্বিতীয় মন্ত্রের উদ্বোধন1--এঁ নকল রোগকে নিবৃত্ত করিতে হইবে । 

অরপানীয়ের আধারভূত অস্ত্রমুহ হইতে, স্লামুদমুহ হইতে, ষে নাড়ীসমূছের মধ্য দিয়] 

*সমান? বায়ুর ঘার] অন্নরস ধাতৃতে পরিণত হয় সেই নাড়ীসমু হইতে, স্থবিরান্ত্র হইতে, হদ্- 
পুগুরিক হইতে। শরীবের উত্ভয় পার্খে বর্তমান আজমফলাকুতি বৃঞ্ধ হইতে) হৃদয় সমীপে 

বিভমান বরৎ হইতে, ক্লোম-প্লীহাদি মাংসল মধ্য হইতে। রোগকে অপসারণ করিবার জগত 

চেষ্টান্বিত হইভেছি--ইহাই তৃতীয় মন্ত্রের স্বল্প । | 
উরু হইতে, জানব হইতে, পদস্থয়ের উদ্ধাঁংশ ও নিচাংশ হইতেঃ জান্গু হষ্ুতে। কটি 

গ্রঁদেশ হইতে এবং পাঁযু হইতে রোগসমূহকে দুর করিতেছি -ইহাই চতুর্থ মন্ত্রের সর । 
লিঙ্গ হইতে, শিশ্ন হইতে) লোম হইতে, নখ হইতে রোগে।ৎপত্তি খটে। সেই সকল 

গানের সর্ববিধ রোগকে দুর করিতেছি পঞ্চম মন্ত্রের ইহাই উদ্বোধন|। 

সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে, সকল লোমকৃপ হুইত্তেঃ সকল অবয়বের সকল সন্ধিস্থান হইতে 

উৎপন্ন রোগ-সমুহকে দুর করিতেছি।_ষ্ঠ মন্ত্রের ইহাই সন্কল্প। 
ফলতঃ, দ্েছের সকল অন্্র ব্যাধিশুষ্ঠ এবং কর্মঠ থাকুক, মন্ত্রছয়টার প্রাথনায় 

ভৎসক্ঘল্প প্রকাশ পাইয়াছে। * 
রোগী স্বয়ং যদি এই সকল মন্ত্র জপ করিতে অসমথ হয়ঃ তাহ! হইলে তাহার 

পিতৃদেব, গুরুদেব অথব। পুরোহিত এই সকল মন্ত্র জপ করিবেন। মঙ্কজপের সমক্ব 

তাহার] ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গে হম্তসঞ্চালন পুর্বক “মন্তঘ্ারা রোগাপসারণ করিতেছি'+এই 

ভাবে অনুপ্রাণিত থাকিবেন। 

* গুজুতান্বিকগণ এই মন্ত্র কর়েকটীর মধ্যে শারীর-বিজ্ঞানে খবিগণের জঅভিজঞঙার 

পরিচন্ প্রাণ্ড হইবেন। জানবেদের পঞ্চম খণ্ডে তখিবরের বিশদ আলোচন! ও অন্তান্ত 

গরিচয় প্রদত হইবে। 

ওসি 



শানবেদ। 

জায়ুর্ঘদ্ধির জন্য জাপ্যম্মন্ত্। 
গার উঠ | 86. পর 

যেমন নীরোগ শরীর আবশ্ঠক, তেমনি আমুর্ব দ্ধির পক্ষেও প্রত 
প্রযেজন। নল্লাু না! হয়। অকাল-মৃত্যু না ঘটে, সংকার্ষে! চিত্ত 
বিনিবিন্ট থাকে,-+এ পক্ষে চতুর্বেদের বিভিন্ন স্থানে উপদেশ আছে। 

পূর্ব্বে গায়ন্তী-মন্ত্র জপের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি; এখানে আপর 
একটা মন্ত্রের বিষয় উল্লেখ করিতেছি । মহ শৌনক বলেন,-এভির্দেবঃ) 
ইত)াদি মন্্রটা ( পথেদ-দংহিত!। পঞ্চম অন্টক, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২৫ বর্গ; 
পম মণ্ডলের ১০* দুক্তের ওয় থক) যথারীতি দশ সহ বার বিষু-মন্গিরে 
জগ করিলে, মাযুঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মন্ত্র দিনে প্রকটিত হইতেছে? মখ।-- 

| | | 
ভ্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এত1ং বিচক্রমে শত্তর্চনং মহিত্থ। | 

০০০০ গুড জর ১১১০১৭ 
স্ ৰা 

| ৃ | | | 
প্র বিষুরস্ত তবসস্তবীয়ভযষং হাম্ত স্থবিরস্ট মাম।॥ 

্ঁ ঙ 
কী 

বিঞুদেবতার ম্মরধ-পুধিক খিষু-মনিরে বলিয়া এই মন্ত্র জপ করিতে হয়।' মন্ত্রের 
মর এই যে,স্পবিশ্বব্যাপক সেই যে দেবতা ভিলোক ব্যাপি আপনার জেযাতিং'বিস্তারে 

সংলারকে উজ্জীবিত রাখিয়াছেন। তিনি আপন মহত্ের দ্বাঃ| বৃদ্ধকে বলসম্পঙ্জ করুন 

এবং স্ববিরুকে রূুপগুণে লৌনদধ্য-বিশিই করুন। মানুষ যেন তাহার কর্ধে' বর্থান্িত 

হইব, তাহার লেবার সেবাপর থাকিয়া আপনার আফু বৃদ্ধি করিতে পারে, শক্তি 
বৃদ্ধি করিতে পারে এবং নবীন জীবন প্রাপ্ত হয়। 

ঝগড়া) [টি আপার 



তন্তানবেদ। 
উর উ € ৬ ০ 

পুত্র-কন্ঠা-লাভের জাপাশ্মন্ত্র। 
০ ০০ 

কোনও মানুষ পুত্র চায়, কোনও মানুষ কন্যা! চায়) কিন্তু পায় না। 

বেদমন্ত্রের অনুধ্যানে শভীষ্টানুরূপ পুর-কন্যা। লাভ হইতে পারে; এ 

সম্বন্ধে আমর! ক্রমান্থয়ে চতুব্বিধ জাপ্য মঞ্জু উদ্ধীত করিতেছি । উহার এক 

এক প্রকার মন্ত্র-জপের এক এক প্রকার ফল নির্দিষ্ট আছে। 
পুত্রের অভ।বে নেক বিস্তদম্পত্তিশালী ব্যকির-রাজ! জখিদ।রের-. 

ংলরে হাহাকার উঠে। পঙ্গান্তরে আবার বনু পুত্রকম্ার জন্য দ্র 

গৃহস্থ (বপন্ন হুইয়। পড়ে। 
মানুষের এই ক্ষোভ বিদুরণের জন্য শাস্ত্রে নান! উপদেশ আছে। 

চতুর্ধধবেদের আলে।চনায় দেখিতে পাই) বেদমন্ত্র জপ করিলে অতীষটনুরূপ 

পুত্র ব কমু! ল/5 হইতে পারে। 

এ নম্বন্ধে আমরা পর পর কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধত করিতেছি। 

১। পুত্রল!ঙের জন্য জাপ্য-মন্তর। 

খথেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে ভূতীর অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের অস্ততূক্তি নিয়োদ্ধত মন্ত্র 
জগ করিলে দেবগণ বহু-কীর্ডি'সম্পর পুত্র গ্রদান বরেন। সেই মন্ত্রী এই/- 

ৃ | | | 
৩। যে দেবানাং যঞ্জিয়। যঞ্জিয়ান|ং মনোরধগত্র। আ্মৃত। ধাত|। 

| | | 
তে নে। রাপস্তামুরগদমন্ত যুদুং পাত স্বস্তিতিঃ সদ]! নঃ॥ 

কও ৪ 



অন্তরের প্রার্থনার মর এই ধে, ধজনীয় দেবগণের মধ্যে সেই বে হৃহিকর্তা প্রজাপতি দেবতা 
আর অমর সত্য সেই যে সকল দেবগণ্ঃ অস্ক আমাদিগকে বহ্কীর্তিমম্প্ পুত্র প্রদান করুদ। 

২ সৃতবংসার ব| বন্ধ্যা র পুদ্র-ল(জের জন্য জাপ্য-মন্ত। 

মন্্রদরষ্টী খষির উক্তি এই যে,--“যজ্ঞং দেবানাং সুক্তটী ( খখেদ- 
সংহিতাঃ- প্রথম অন্টক, সপ্তন অধ্যায়ঃ পঞ্চবিংশ বর্গ) ১ম মণ্ডল, ১৬ 
অনুবাঁক, ১০৭ সুক্ত। ১--৩ খক) ত্রিশ সহস্র বার বিষু-মন্দিরে জপ 
করিলে, মৃতবলার ও বন্ধা| রমণীর হপুত্র লাত হয়। এ কা তিন্টী 
মন্ত্র জপ করিবার বিধি আছে। মন্ত্র ঠিনটী এই--- 

| | ৃ | | 
ও. যঙ্ছে। দেবানাং প্রভ্যেতি হন্মমাদিত্যাসে। ভবত। স্ুলযন্তঃ। 

| | | | 
অ। বোহরাচী হ্মতিরবৃত্যদং ২হোশ্চন্তা বরিবোবিস্তরানৎ ॥ 

| | | 
উপ নো দেব। অবল। গমন্তঙ্গিরনাং সামভিঃ স্তয়মানাঃ। 

র্ 

্ 1 ] | 
ইন্দ্র ইন্ড্রিয়ৈদ্মীরুতে। মরুঞ্িক্দিত্যৈনে। অদিতিঃ শন্ম যংসৎ ॥ 

| | ] | 
তম্গ ইদ্রত্তঘরশজগিভ্তদর্ধযম। তৎ সবিতা চ নো ধাং। 

| | ] | | 
নে! মিজ্ঞে বরুণে। মামহত্তামদিতিঃ দিদ্ধুঃ পৃথিবী উত ভোঃ॥ 

মন্ত্রসন্বন্ধে বক্তব্য। 
সাধারণভাবে এই অগ্রয়ের মর্দাথে পুত্র-লাতে প্রাথনা পরিদৃষ্ট হয় না। তিনটা 

মন্ত্েই বিমল সুখের আকাঙ্ষা গ্রকাশ পাইতেছে। প্রথম মঞ্্রে ভগবানের রীতির জন 
জআপনাদিগের কর্মকে দিয়োগ ক্বরিবারঃ দেবভাব-সধুদ্রে অধিকারী হইগ জুখী হইবার 



জানবে। : 

এবং দেবগ্ের উপঞননসমর্থ সুঘতি লাত করিবার প্রার্থনা আছে । হবিতীয় খগ্তের প্রার্থনায় 

প্রকাশস্হদয়ে দেবভাণ ক্রিয়াশীল হউক, কর্ম্মপমুহেরু দ্বার! দেবগণ হদয়ে অধিষ্ঠিত হউন 
এবং সাহার ফলে জুষঙগল অধিগত হউক। তৃতীয় মন্ত্রে বিভিন্ন দেবতার নিকট করুণ! প্রার্থনা 

করিয়া দেবগণকে বা দেবভাবসমূকে আত্মরক্ষার জন্ত উদ্বুদ্ধ কর। হইয়াছে! 
এ পক্ষে এই তিনটা মন্ত্রে, কেবল পুক্র-লাভেরই বা] আশ। কেন, নকল আশ।ই পূর্ণ 

হইতে পারে। যে সুখের কামন! করিয়া যে অশাস্তি দূর করিবার উদ্দেস্তেই মন্ত্র জপ করা 
হউক+ ভাহাতেই সাফল্য আলিবে আশা করা বায়। তবে খধিগণের উত্ভিি এই যে, এই 
ভিনচী মন্ত্র জপ করিলে, মৃতবৎলার ও বন্ধ্যানারীর সুপুত্র লাভ হুয়। 

৩। বন্ুকন্থয!-লাভের পর স্ৃপুতব্রলাতের জাপ্য নন্থ। 

বীহার। পুনঃপুনঃ কন্য।লাভ করিয়া, পুত্র-লাভের আশায় হতাশ হন, 

বংশ লোপ হইল বলিয়! ছুঃখে জিঘনমাণ রহেন, তীহাদিগের জছ্তা আ। 

মনীষাং ইত্যাদি মন্্রযুক্ত বর্গটা ( ধখেদ-নংহিতা, প্রথম অব্টক, সপ্তম 
অধ্যায়, একন্রিংশ বর্গ ; ১ম মণ্ডল, ৯৬ অনুব(ক, ১১০ সুক্ত, ৬--৯ খক্)' 

ত্রিশ সহস্র বার বিষুঃমলারে জপ করিবার বিধি গাছে। এ বর্ণে চারিটা 
মন্সরে আছে । সেই সঙ্স্-চতৃন্টয় নিলে উদ্ধত হইল, 

| ] ] 
ও। আ| মনীষা মস্তরিকষস্ত ৃত্যঃ অচেব স্বৃতং ভুহবা বিদ্ন। 

| । ॥ 
তরণিত্ব যে পিতুরম্তা সশ্চির খভবে! বাঁজমরুহন্দিবে। রজঃ ॥ ৯। 

খভূর্ণ ইঃ শবসা ০০০০৮ 
স্কা আহ পর 

|] 
ুঙ্মাকং দেবা অবসান তরে তি ক ৃৎীরহতাণ। ২ 

[ 
নিশ্চশ্রণঃ খভবে। গামপিংশত সম্বৎসেনাস্থগত! মাতরং পুনঃ। 

| | | 
সৌধন্বনানঃ শ্বপস্থয়। নরে! গত! যুবানা। পিতরাকপোতন | ৩। 
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| | | ] 
বাঁঞ্জেভিনেণ বাজসাতারবিডড.ভূম'। ইন্দ্র চিত্রমাদর্যি রাঁধঃ। 

| | ] ] 
তন্নে। মিত্র! বরণে! মামহচ্ছ।সদিতিঃ পিন্ধুঃং পৃথিবী উত গ্োোঁঃ॥৪॥ 

ঙ ঙ 
ক 

মন্ত্রসন্বন্ধে বক্তব্য। নি 
এই মন্ত্রচতুষ্টর় খুদেবতার সগ্বোধনে বিনিযুক্ত ৷ মানুষ হইস়্াও যাহারা দেবন্ধ প্রাণী, 

তাহারাই থভুদেবত1। প্রথম মন্ত্রের মন্দ এই যে+_এআমর] যেন খতুদেবগণের অনুসারী 

হইতে পারি । খ্িতীঘ্ন মন্ত্রেরে আকাঙ্ষ1-_আমাদিগের মধ্যে দেবভাব আবিভু ত হইয়া 
আমাদিগের রিপুগণকে বিমদ্দিত করুক ।” তৃতীর মন্ত্রে বলা হইয়াছে,--“ধভুগণের অনুসরণে 

জ্ঞানোন্মেয হয়) খভুগণের আদর্শে সৎকর্ম্মকারিণী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া! থাকে । সৎবর্- 
সাধন-প্রব্বতি সংসার-সংস্পর্শে জর্জ বীতৃত হৃদয়কে অভিনব শক্তি প্রদান করে + চতুর্ধ মন্ত্রে 

ইন্জর গ্রড়ৃতি দেবগণকে আহ্বান করিঘ! প্রার্থন] জানান হইয়াছে--'আদর্শ মনুয্যগণের মধ্যে 
আবিভূভ হইয়া দেবতা! আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করুন। 

এই লকল বিষয় অনুধাবন করিয়া, পুত্রার্থীরঃ খতুদেবগণের স্তায় পুত্র পাইবার কামনা 

প্রকাশ পাইয়াছে। এই সকল মন্ত্রের মর্্মান্থারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ গ্রভৃতির বিস্তৃত 
আলোচনা, আমাদিগের ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত খথেদ-সংহিতাতে প্রকাশিত আছে। বাহুল্য" 

ভয়ে এন্থলে তাহা পুনরুদ্ধত হুইল না। অন্গনন্ধিৎম্গণ তাহ! পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। 
৬০ কা 

কী 

৪1 কন্য।লাভের জাপ্য-মন্ত্র 
কেহ কেহ কন্যা-লাতের জন্যই অতিমাত্র ব্যাকুল। তাহারা: যদি 

প্রাতরগিং, প্রভৃতি দুক্তটী ( খথেদ-লংহিত।। লগুম মণ্ডল, ৪১ সুক্ত, ১- ম 
খক) পঞ্চম অফ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অধ্টম বর্গ )শিবালয়ে ঈথব। জলে 
লক্ষবার জপ করিতে পাণেন, অথব। লাজাহুতির ( ধৈ দ্বার! আন্তি ) 

দ্বার এক শত বার হোম করিতে পারেন, তাহার অভীবানুরূপ কন্যালাে 

লমর্থ হন। কন্যার জাপ্য সেই মন্ত্-কয়টা নিলে প্রকটিত হইল; যখ।- 
| ] |] 

৩। প্রাতন্মিং প্রাতিল্্রং হবামহে প্রাতর্দশিআবরুণা প্র তরখিনা | 

| | 1 ] 0 

পাতর্ভগং পুষণং অ্রদ্ধণম্পরিং প্রাতঃ সোমমূত ক্ুদ্রেং হবেন ॥ 



জরব্র। ৪8 

| | 
প্রাতর্জিতং তগযুখং হুধেম বং ুমদিতের্ধে! বিধর্তা। 

] 1 
আগশ্চিন্টং মন্যম(নস্তবশ্চি্রঞ্জ। চিগ্ঠং ভগং ভক্ষীত]াহ॥ ২॥ 

! ] | ] 
ভগ প্রণেতর্ভগ মতারাধো ভগেমাং ধিয়যুদব। দদন্ঃ | 

| ] 
তগ প্র গো জনয় গে।ভিরশৈর্ভগ প্র ক বন্ত ম্যাম ॥ ৩॥ 

কতক চে গ্চ 

| 

| 
উত্তেদন।ং ভগবন্তঃ সম্যোত প্রপিত্বর উত মধ্যে অহ্যামূ। 

| | | 
উতোদিত| মঘবনৎ দূর্ঘঘন্যা বরং দেবানাং হৃমতো স্যাম ॥ ৪॥ 

| | | 
ভগ ঞব ভগবৰ! অন্ত দেবান্তে ন বযং ভগবস্তঃ স্তাস। 

] | 
ত্বং স্ব। ভগ সর্ব ইজ্জোহধীতি ল নে ভগ পুরঞত। ভবে ॥ ৫॥ 

1 | | 
সমধ্ররাযোষলো নমষন্ত দধিন্রা।বেব শুচযে পদায়। 

] | | 
জর্বব[চীনং বহবিদং ভগং নে! রমিযাথ বালিন আ বহম্ত॥৬॥ 

যা খারা এত জর ০০ জজ 
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| ৃ | | ও 
অঙ বতীর্গেমতীন” উযাসে। বীরবতীঃ লামুদ্ছম্ত ভদ্রঃ। 

| | | | 
স্বতং দুহান! বিশ্বর্ঠঃ প্রগীত। যু পাত স্বম্তিভিঃ সদ! নঃ॥ | 

ভজন ও ওঃ 

মন্ত্র-নন্বন্থে ব্তব্য। 

এই সাতটী মন্ত্রে ধনগনৈর্থ্যয প্রভৃতি পাইধার কানন! আছে। মহর্ষি শে'নক 
বণিয়াছেন।_-এই সাঙ্টী মন্ত্র জপ করিলে কন্তা লান্ত হয়। তাহার উক্তি). 

প্রাতরগ্জিং জপেং সৃক্তং জলে লঙ্গং শিবালয়ে। 

বন্তা্ লভতে কন্তাং লাজাহুভ। শতং হুনেৎ॥ 

কিন্ত অপর কোনও কোনও খধির অভিমত এই ষে১পূর্বোক্ত সাতটী মন্ত্র প্রাতঃকালে 
প্রতিদিন জপ করিলে নানাবিধ রোগ হইতে মুক্তি ণা্ড করিতে পারা যায়। 

এ বিষয়ে মনত খষির উত্তিঃ_ 

£নিবেটুকাষে! রোগার্তে! ভগগ্ভং জপেং ম্দ]। 
নিবেশং বিশতি ক্ষিগ্রং রোগৈশ্চ পরিমুচতে | 

এই ইজজটী ভগ-দেবতার উদ্দেশে বিনিযুক | এই হজ জপ করিলে ব্যাি- 
বিনাশ অংস্টগ্তাবী। পক্ষান্তরে কমালাভও ঘট! থাকে। 

$ প্ী 
ও 

মন্ত্রসগ্তকের ভাবার্ধ। 

প্রথধ মন্ত্রে ভিন তির দেবতাকে আহ্বান মাত্র আছে। অগি, ইন্্। মিত্রাবরুণ, অঙ্বিধয়, 
ভগদেবতা। পুষা। ত্রদ্ধা। সোম এবং রুদ্র প্রস্থৃতি দেবতাকে আহ্বান পূর্বক আহতি দান 
করহয়। দ্বিতীয় মন্ত্রে বিদ্ি দেবতার আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র স্তোতা সম্তজনীর় ধন. 
মামর্থ্য ্রাথ না করিয়াছেন । তৃতীয় মহত ভগদেবতাকে সথোধন-পুর্ববক ধন-জন-খশধর্া-পুত্রাদির 
কাষন! করা হইয়াছে । চতুথ মন্ত্রে ত্রিকালিক প্রার্থনায় স্থমতি কামনা কর! হ্ইয়াছে। 
পঞ্চষ মযত্রে ভগদেবতাকে এবং সকল দেবতাকে আহ্বান পূর্বক প্রার্থনাকারীর যঞ্জে বা 
কর্পে আহ্বান কর! হইয়াছে। ষষ্ট ও সণডম অঞ্্ঘয়ে সবল দেবতাকে আহ্বান পূর্বক 
স্বপ্ি অর্থাৎ সুধ্জণ প্রার্থনা কর! হইয়াছে। 
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দীর্ঘাযু-ল।ভের জাপা-সন্ত 
গাগা  & ঁ 16 "আট 

দীর্ঘযু লাতেয় জন্য কাহ।র না আকাকে? দীর্ধাধু লা করি 
শরীর নীরোগ থাকুক, অর্থ-মপ্পদের অধিকারী হই১)-এ আকাঙ্গ। 
মানুষ-মাত্রেই হৃদয়ে পেষণ করে। 

কিন্তু কশির জীব বিশ্বান করিতে পারিবে না! মন্ত্রগপে যে আকাঙ্। 

পৃ হয়। বিংশ শহাবর বিগ্রানলোকোস্তদিত চিত, সহল। তাহ! বিখাপ 
করিতে পারে কি? পারিবে না তে। নিশ্চই! তবে মরণের ক্রোড়ে যাহার! 

নিত শাখিত আছে, তাহাদের পক্ষে পরীক্ষা করিয়। দেখিতে হানি কি? 

বেদ বলিতেছেন, ধবিগণও পরীক্ষ। করিম! দেখিয়াছন,--মন্ত্র-জণে 

দীর্ঘায়ু লাত হয়। শত বধ পরমায়ু প্রাপ্ত হওয়! যায়। বেদে যদি বিশ্বান 
থাকে, শান্ত্রবাক্যে যদি অনান্থ। না থাকে, একবার পনীক্ষ। করিয়াই দেখ 

ন। কেন? শাস্ত্রে অবিখাণী জনকে পরীক্ষা করিতে বলিতেছি ন1; কিন্তু 

বারা শাস্ত্রে বিখাপবান, তাহার! পরীক্গ। করিয়। দেখুন )--যদি সুফল 

প্রাণ্ড হন, তারস্বরে তাহ! ঘোধণ। করিবেন। 
৩৮১১ 
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শার'র-বিজ্ঞান-- যত উন্নত-পরিপুষ্টই হউক--এখনও পুর্ণত। লাভ করে 
নাই। এখনও পরীক্ষার অধস্থাই চলিয়াছে। কেননা, আঙ্গ যাহ! 

হুফলএ্রদ বলিয়। মনে হইতেছে, কাল তাহ! পরিবর্তিত হইতে চলিঘাছে। 
নুতনের পর নূতন পরীক্ষা -প্রণালী উদ্ভাবিত হইতে দেখিতেছি। 

এরূপ অবস্থ।য় মন্ত্র-শক্তির শুভফল-লাভ-বিষয়ে পরীক্ষাই ঝ! চলুক 
ন। কেন? অনেক বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসককে দেখিয়াছি ;-্যখন 

উষধাদ্িতে কোনও ফল পাইলেন না, তখন তাহার! ভগবানের নাম স্মরণ 
করিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং নৃতন ওধধ প্রদানের সম নিজেও 
ভগবানের নাম টচ্ছারণ করিয়াছেন । 

ঙ 
জু 

কোন কোন্ বেদ-মন্ত্-জপে দীর্ঘায়ু লাভ হয়, খঘিগণের নির্দেশ অঙ্পারে। নিয়ে 

তাহার কযেকটী মন্ত্র প্রক্টন করিতেছি; যথা 

1 ] 

৷ মাম স্ব হুবিষ। জীবনায় কমক্গাতযক্ষা।চুত রাজযন্ষমাত | 

| | | | 
গ্রহির্জিগাহছ যদি বৈতদেনং তচ্য। ইন্দ্রামী প্র মুযুকমেনমূ | ৯৪ 

ৃ ্ | | 
যদ ক্ষিতাযুর্ধদি ব। পেরতে! যদি স্বত্যোরন্তিকং নীত এব। 

| | | 1 
তমা হরামি নিখতেরপস্থদস্পধমেনং শতখারদায় ॥ ২ ॥ 

] ] | | 
সহআ কে শত ণারদেন শতা মুখ! হবিযাহাবসেনমু। 

] ] 
শতং, যপেমং শরণে। নাভীর বিশ্বস্ত দুরিতম্ পারম্॥ ৩ 
রর অত আরা) পাটি উরজছত গার চি 
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] | [ | 
শতং জীব শরদে! বর্ধমানঃ শতং, হেযস্তাছুতমু বসন্তান্। 

ৃ | | | 
শতমিন্্ামী সব্ত। বৃহস্পতি শতায়ুষ। হবিষেমং পুনর্দঃ॥ ও ॥ 

| | ! 
আহার্যংং ত্বাবিদং তত্ব! পুন্রাগাঃ পুননব। 

| [ [ 
সর্ববাঙ্গ লর্ধবং তে চক্ষুঃ সর্ববমায়ুশ্চ তেইবিদমূ॥ ৫॥ 

(৮ অষ্টুক) ৮ অধ্যায়) ১৯ বর্গ ; ১৭ম--১২অ--১৬১স )। 
রঙ কী 

ঝা 

মন্ত্র-সন্বন্ধে ব্তাব্য। 

দীর্ঘাযুঃ-লাভের জন্য ছাপ) এই যে মন্ত্র-্এতন্বার! রাদবন্্াদি ছরারোগ্য ব্যাধি পর্যন্ত 

নিবারিত হয়। এই ুক্ত জপপূর্্বক ইন্ত্রদেবতার উদ্দেশে অগিতে আহৃঠি প্রদান করিতে 
হইবে। মহুধি শৌনক বলিদাছেন। শ্রষাযুক্ত হুইয় প্রতিদিন তিন বার শিবালয়ে এই 

মন্ত্র জপ করিলে মানুষ শত বৎসর আমু লাভ করে ॥ 

কিন্ত শানে? হুতরগ্রন্থে, উল্লেখ আছে-"এই স্থক্ত জপে ব্যাধি-খিমুক্তি ও দীর্ঘামুঃ পাঁভ ঘটে। 
চি 

মন্ত্রপঞ্চকের মন্ার্থ। 

মন্ত্র পঞ্চক--আত্মোদ্বোধক। আমি আমার ব্যাধিকে দূর করিতেছি; আমি আঘাও 

আয়ুকে ব্বদ্ধি করিবার জন্ত উদ্বুদ্ধ হইয়াছি'-_-ইত্যাদি সঙ্কন সহ অগ্নিতে আহুতি'গ্রদান 
এই যন্ত্রের কর্ম বলিয়! জান যায়। 

প্রথম মন্ত্রে নিত্যক্ষযপ্রাণ্ত আপনাকে (নিজেকে) লঙ্বোধন করিয়া বল! হইয়াছে--এই 

ছবির ঘ্বার। ব1 যজ্ঞলাধনভূত হোমের ধারা, নিত্যক্ষয্নকারী অজ্ঞাত রোগকে আমি দেহ হইতে 

বিমুভ্ত করিতেছি। উদ্দেপ্ত--আমার আমুর্বদ্ধি। মন্ত্রে 'অজ্ঞাত-বঙ্গাৎ পদ রহিয়াছে । 
ভাঙার অর্থ এই যে) বে ক্ষয়নকাগী ব্যাধি নিত্য নিত্য আমাদের জীবনকে ক্ষয় করিতেছে। 

মন্ত্রে “জীবনায়” পন আছেঃ তাহার ভাব--জীবন রঙ্গার গন্ত, আমুর্ধধদ্ধির জন্ত। মন্ত্র 

ছুবিষা' পদ আছে? তাহার অর্থ--হবিঃগ্রদান-পুর্বক। ভাব এই যে, হৃদয়ে স্বভাব সঞয়ের 
ঘ্বারা। তবেই মন্ত্রের প্রথম অংশের (মুাধি' হইতে *গরজ্ঞাত বক্ষাৎ পর্য্যন্ত অংশের তাৰ হয় 

এই যেঃ“দিন দিন আপন! আপনিই কালবশে আমার থে আহ্ুক্ষয় হইতেছে) মেবোদেন্ে 
হবিঃপ্রমান ছার অথব। হদয়ে সন্বতাবের উদ্চোষণ বার! আহি সেই গ্গরকে নিবারণ করিতেছি।/ 

মন্ত্রের প্রথম পাদে আর জাছে--ঃউত রাজবক্মাৎ।/ উার মর্ম এই যেও ক্ষয়রোগ ঘর] হি 
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আমি আক্রান্ত হইয়া! থাকি, এই উপায়ে তাহা হইতেও আমি যুক্তি লাভ করিব । মন্ত্রের 

দ্বিতীয় পাদের প্রার্থন। -'এবছিধ ব্যীধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ইন্দ্রাদি দেবত1 ব্যাথিমুস্ত করুন 

ষ্টাহারা পুজা গ্রহণ করুন ।' 

ছিতীয় অস্ত্রে বলা হইয়াছে,ষদ রোগগ্রন্ত ব্যতি, ক্ষীগায় হয় অথব! ইহলোক' হইতে 
লোকান্তরে প্রয়াণের মুমুর্ু অবস্থায় পতিত হয়ঃ অথব। যদি মৃত্যুর নিকটে উপনীত হয়ঃ 
এবস্ি সেই পুরুষকে, আযুক্ষয়কারী পাপদেবতার কবল হইতে ফিরাইয়া আনিয়! এক শত 

বৎসর জীবিত রাখিবার উপযোগী শক্তিসম্পর করি। মৃত্যুর কবল হইতে ফিরাইয়। আনিয়া 
মানুষকে দীর্ঘায়ু করিবার সঙ্কল্প এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। 

তৃতীয় মন্ত্রের মর্ম এই যে।__“সহত্র-অক্ষি-বিশিষ্ট অর্থাৎ সর্বতঃ দৃষ্টিলম্পন্ন। শতবর্ষ জীবন" 
প্রদাড1! সেই ভগবান ইন্দ্রদেবঃ তাহার কর্মের সামর্ধের দ্বারা পোষণ করিয়া এই 

রোগগ্রন্ত ব্যক্তিকে শত বর্ষ আঘুঃ গ্রদান করুন । শতবর্ষ আমুলাভ করিয়া, এই রোগগ্রন্ত 
ব্যক্তি ষেন সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়। 

চতুর্থ মন্ত্রের মর্ম এই যে।_-“ইন্দ্রাটিদেবের ক্পায় শত শরত, শত হেমন্ত) শত বসন্ত এই 
রোগগ্রন্ত ব্যক্তির উপভোগে আস্থক অশাৎ সুখ প্রদ হউকঃ ইহার হুবির, দ্বারা অর্থাৎ সঙকর্ণোর 

ঘার। নবি] ও বৃহস্পতি দেখত] ইহাকে শত আমু প্রদান করুন ॥ 

পঞ্চম মন্ত্রের স্বল্প এই যে,--“হে ব্যাধিগ্রস্ত ! তোমাকে মৃত্্যু-সকাণ হইতে ফিরাইক্ 

আনিঙেছি। তুমি অভিনব আজীবন লাভ কর; তোমার সকল অঙ্গ, সকল চক্ষু, সবপ 

আফুঃ পূর্ণভাবে বিরাঙ্জ করুক ভাব এই যেঃআমি মঙ্জের ছংর1! তোমাকে 

আমুক্সান্ ও সর্বেনক্তিযলম্পন্ন এবং নীরোগ করিতেছি ॥ 

নীরোগিতা ও দীর্ঘায়ুলাভ জন্য ও পাঁচটা মন্ত্র জপের বিধি আছে। যিনি স্বত্বং এ মর 
পঞ্চক জপ করিতে না পারিবেন, তাহার পিতৃদেবঃ গুরুদেব অথবা পুরোহিত এ মন্ত্রের দ্বার 
আহুতি-দান পূর্বক তাহার ব্যাথিগ্রন্ত দেহে হত্ত সধশালন করিষ্া এ মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। 

মন্ত্ান্তগত মুধামি' পদের সার্থকতা সেই দৃঙ্টিতেই গ্রতিপন্ন হয়। মন্ত্রে রোগগ্রস্তকে অত 
প্র্ানপৃর্ববক যেন বলা হইতেছে “তামার রোগসমুহকে শরীর হইতে অপস্থস্ত করিতেছি, 

তুমি নীরোগ হইলে, দীর্থাঘঃ লাভ করিলে + এবস্িধ ভাবে পিতৃদেব গুরুদেব প্রভৃতি 
কর্তৃক বখন মন্ত্র উচ্চারিত হইবে, সেই সময়? স্বধং মন্ত্রজপে অসমর্থ হইলে রোগীকে মনে 

মনে ইষ্টনাম বা ভগবানের নাম জপ করিতে হইবে। 
এ প্রসঙ্গে ইহাও সকলেরই জানিয়। রাখা কর্তব্য যে কাহারও গুভত-সাধনের উদ্দেস্টে 

দ্বিজাতিগণ কর্তৃক যখন বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইবেঃ সে সময় ধাধার শুভকামনায় মঞ্ উচ্চারিত 
হইতেছে, তাহাকে ই$মন্ত্র ব! হরিনাম জপ করিতে হইবে। কেবল পুরোহিতের বা অন্তর 

উপর কর্ধের ভার জর্পণ করিয়া? নিজে বর্ধাস্তরে ব্যাপূত খাকিলে যন্ত্রের উদ্দেত সিদ্ধ হয় 

না1। মহ্জপের সময চিনকে ভগবানের প্রতি স্কত্ত রাখিতে হয়্। - 
০ ০০০০০ 
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পুরুষ-নুক্তী। 

পারার, (টি -স্প্চ 

সর্ধধদেবাঞ্ন।র ফলগ্র।পু-মূলক জাপ্য-মন্তর। 

পুরুষ-সুকত মানুষের প্রধান জাপ্য-মন্ত্র। পুরুষ-দুক্ত জপ করিলে নকল 
দেবতার অর্চনার ফলল।ভ হয়। পুঞ্ষ-সুদ্ধ জপের দ্বার যে জন নারায়ণে 

পুঙ্গ জল প্রন করেন, তংকর্তৃক বিশ্বব্ূপ ভগবান জর্চিত হন। পুরুষ- 

সুক্ধ জপের ফল দন্বন্ধে শাস্ত্রে বিভিন্ন স্থানে বিভিম্নরূপ উক্তি আছে। 

পুর্ঘ-মুকের তাৎপর্য 

গুঁরীয-মূক্তে ভগবানের অভিব্যক্ির চিত্র প্রকর্টিত। তিনি কিরূপে 
ফি ভাবে প্রফাঁশষাদ আছেন, বিশ্বনাথ বিগ্বধ্যাপিহ। কিরূপভাবে 
বিদ্তমান রহিয়াছেন, গীহা॥ বিগ বিশল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উৎপতি- 

স্থিতি-নিলধ কেমদভাবে সংলাধিত হইতেছে, পুরুষ-পৃক্তের অন্ত্র- সমূহে 
ভাহারই জাঙাস পাখা যাঁয়। 

_ ধিভি্ টিতে, দৃষ্ঠিপর্তির তারতগ্যাদুসারে) বিভিন্ন জগ তাহাতে 

বিভিন্ন প্রকার লানগ্রীর সমাবেশ দেখিতে পাইতৈছেন। নখের হখ্থি 
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দর্শন,_ন্যায়ের যে প্রবাদ-বাকা আছে, পুরুষ-সুক্তের মন্ত্রের আলোচনায় 

মানুষের দৃষ্টি-শক্তি সেইরূপ'সীমাবদ্ধ হইয়া! পড়ে। হম্তী দেখিতে গিয়া, 
অন্ধ তাহার পদম্পর্শ করিয়াছিল। দে বুঝিয়াছিল-_হস্তী স্তস্তের ন্যায। 
আর একজন হস্তীর কণ্ণ স্পর্শ করিয়। আনিয়াছিল। সে বুঝিপ্ন/ছিল,--হস্তী 

সুর্পের (কুলার) ন্যায় । এক এক নঙ্গ দেখিয়। হস্তি-সম্বন্ধে এক এক 

জন এক এক রূপ কল্পন! মনোমধ্যে পোষণ করিয়ছিল। তাহারা 

কেহই বুঝিতে পারে নাই--বিরাট, যে হস্তী, এ হস্তপদাদি তাহার 
এক এক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র। 

পুরুষ-সৃক্তের মন্ত্র সন্বন্ধেও আমাদিগের অন্ধ নয়ন আমাদিগকে 

সেই সঙ্গেহদে।লায় দে।ছুল্যমান করে। | 

মন্ত্রে ( পুরুষ-দুকের ষষ্ঠ মন্ত্রে) আছে, 
“যত পুরুষেণ হবিষা দেবা যঙ্জমতম্থ হ।৮ 

উহার সাধারণ অর্থ এই হয় মেঃ--'যে পুকষ প্রদত্ত হবির দ্বার। দেবগণ 

যঞ্জ করিয/ছিলেন। তাহার পদই মাছে--“বদন্তে। অস্ত।লীদ।জাং শ্রীক্ষ 
ইধ্যঃ শরদ্ধবিঃ ৮ শব্দার্থের গনুনমরণে উহার ভব হত এই যে,-- 

«সেই যঞ্জ হইতে বাস্ত গ্রীষ্ম শরৎ আঙ্ ইখা এবং হুবিঃ উত্পন্ন 

হইয়ছিল। এখানে শব্দর্থের অনুগরণে মুল-তত্্ব কিছুই অনুধাবন কর! 

যায় না। স্থতরাং যিনি যেরূপ দৃষ্টিলষ্পন্ন, তিনি এ অংশে, লেইর 1 
অর্থই অনুধাবন করিয়া গিয়াছেন। 

পুরুষ-সুক্কের সপ্তম মন্তত- 
“তং যজ্জং বাঁহষি প্রোৌঞক্ষন পুরুষঃ জাতমগ্রতঃ। 
তেন দেব অযজন্ত সাধ্য ধাষধল্চ যে॥ 

মঞ্জের অর্থ ধ্বাড়াইযাছে--'দেই প্রথমজাত পুরুষকে পশুন্বরূপ 

বহ্ছিতে আহুতি দেওয়। হুইয়ছিল। তীাহ। হইতে দেবগণ এবং পাধা 
ও ধাঁধগণ উৎপনম হন।' 

অফ্টম, নবম ও দশম মন্ত্রে প্রকাশ আছে--'দেই যঞ্জ হইতে র্বৃত 
আঁ উতৎপন্গ হন) তাহ হইতে ধক সাম যন্জুং উৎপন্ন হয়, এবং 

তাহ! হইতে অশ্ব গে। প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এইরূপ ০ 
উক্তি প্রতি মঞ্জেই পরিদুষি হয়। 
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একশ, ছাদশ। রেয়োদশ) চতুর্দশ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পুরুষের ভিন 
তিম্ম অঙ্গের বিষ পরিকল্পিত। তীহার ফু, বাহ্, উরু, পদ কি 
প্রকর-একাদশ ও দ্বাদশ মন্ত্রে তাহার পরিকল্পন! দেখি। ত্রয়োদশ ও 

চতুর্দশ মন্তে চক্র, সূর্ধ্য। অগ্নি. বায়ু, অন্তরিক্ষ। ছ্যলোক, ভূলোক। 
দিক্সমূহ তাহাতে কি ভাবে অবস্থিত, লেই পরিচয় কল্পিত হইয়াছে । 
পঞ্চদশ ও ষোড়শ মন্ত্রে তাহারই কন্ম তীহারই দ্বারা কি ভাবে সম্পন্ন 
হইছে, দেই তাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই পকল মগগ্রে অর্থান্তরে সেই 
পুরুষকে যজ্ের বলি প্রদানের প্রদঙ্গ উঠিগাছে, অর্থাস্তরে সৌর-জগতের 
উৎপত্তির কথ! বিবৃত হইগছে। এ প্রগঙ্গে তাহার তন্ন তন্ন আলোচনার 
কোনও আবশ্মক দেখি ন।। 0 

এই পুরুষ-সুক্তের মন্ত্র বিষম সমন্তাপূর্ণ। ইহাতে রূপকে স্যষ্থি-তত্ব পরি" 
বর্ণিত ॥ সেই রূপক ভাজয়। বিচিন্ন শ্রেণীর ব্যাখ্য।কার বিভিন্ন রূপে মন্ত্রের 
্ষর্থ উদবটন করির! গরিয়াছেন। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আলিধাছি,_- 
ব্দে দর্পণ-ম্বরূপ। মৃতরাং বিভি্ন দৃষ্টিতে বিভি্নরূপ অর্থ শির্দ 
হইতেছে। যাজক এক প্রকার অর্থ মন্ত্রের মণ্যে দেখিতে পাইয়ান্েন ১ 
দার্শনিক আর এক গ্রকারের অর্থ উহার মধ্য হইতে পারগ্রহণ 
করিয়াছেন) বৈঞ্ঞানিকের দৃষ্টিতে মঞ্জ্রের অর্থ রূপান্তরে প্রকটিত 
হইয়াছে; ছ্যোতিষীর দৃষ্টিতে মগ্জে সৌরজগতের সৃষ্টি-রহন্যে জোতিষ- 
তত্ব উহার মধ্যে প্রতিভাত রহিযাছে। যাহা হউক, পুরুষ-দুক্তের এই 
সকল মঞ্রে স্্ি-রহস্য এবং অধ্টার অভিব্)ক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যায় । 

সপ্তি এবং শ্রষ্টার সম্বন্ধে সংদাঁরে নান। মত প্রচলিত আঁছে। 
স্যপ্তির ৷ শ্র্টার অনন্তত্ব মানুষের ধ্যান-ধারপায় আন্ত হয় না। ম্ৃতরাং 

উহার মধ্যে রূপগুপ বিশ্মেণ এবং কাল বিভ!গের ব্যবধান আবশ্যক হয়। 
অন্টাকে যে নানা রূপ-গুণে বিভৃষিচ কর! হয়, সে তাহার অনন্তত্ব 

ধারণা অদে ন। বলিয়।। অন্দ বধ গতু মাদ দিবা রাত্রি দণ্ড মুহুর্ত 
প্রভৃতির ব্যবধানে কালকে থণ্ডত কর! হয়, মনেও তাহার অনন্তব্ব 

ধারণায় ভালে না বলয়!। 
হুষ্িক্রম সন্বন্ধেও এ ভাব মনে করিতে হইবে । স্থির আদি কোথাধ 

নির্ণ্ করিতে ন! পারিয়া। মানুষ তাহার একট। কাল নির্দেশের চেষ্টা পায়। 
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সহি ক্িয়াণে লাখিত হইতেছে, তাহ! হির করিতে » খারিধা, আসে 
শীমাহিশিট আন, স্থতি-ক্রমের একট! কল্পনার প্ততত কর! হ্রি'জিা 
নিত্য চলিগাছে। দলেই জি দর্শন করিয়া) আসর! ন্আদি-ছি়। ছির্দেশ 
কজি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দি-ক্রিয়। নিণাঁত ছয় না। “বীজ গআগে 
কি বৃক্ষ আগে'--এ যেন চির প্রহেলিকানয়, স্ষি-সহস্তও নেই বীর 
লমস্তার .বিষদীস্ঠৃত। 

তাঁই কেহ কহেন,_স্ষ্ির পূর্বে বিশ্ব জম ছিল ; ভাহাতে সি 
রীজরূপে জ্ববস্থিত থাকি! আমে বিকাশপ্রাণ্ত হয়। কেহ কেহ জাবার 
অস্যরূপ মত প্রকাশ করেন। নীহারিক।-বাদ, করঝবিকশ-যাদ প্রভৃতি ক 

বৈজ্ঞানিক তত্ব ই এ সম্বন্ধে আবিষ্কিত হইগছে! খাহলাভমে এখান লে 
লফর শ্রাসঙেয় অবতারণ! করিব না। মহস্্রণীত “গৃবিধীয ইতিছাস” গান্ছের 
ভূতীয় খণ্ডে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন। দেখিতে পাইধেন। 

রতানে এই পুরচ্ষ-সূক্তে অর্থান্তরে নেই সকল প্রকার মতেই ব্ডাঁড়াগ 
প্রাপ্ত হ্টবেন। যে গবেষণার ফলে, স্প্টি-সহ্বদ্ধে যে তত্বই আহিকত হই 
মা কেন পুরুব-সুক্কে এহার্খে সেই তদ্বই আহনম কর! বাইতে লাহে! 
গক্গযনাণ প্রসক্দে আমর! কুলভাবে পুর্ব-সৃক়্ের একট! বর্পাথ প্রকাখ 
করিবার প্রশ্াণ পাইয়াছি মাত্র! 

পুরুষ-সুক্ত-জলে। ভগবানের খনুধ্যানে, ভিমি কি ভাবে নিবে 
বি্তান ক্জাছেন, ফেনগাবে তাহার সৃততি-ক্রি) গহাহিত হইতেছে 
এন্সন্ি ভাছার মহিমা বিষ মনে জাগ্রত হতে খেই বকুখাখনা জাইকা 

পুরুষ-সৃ্ত জগ ফরিরেই ক্জভীষ্ট ধিদ্ধ হইবে, লো আাই। 
চাঁরি যেদেই পুরুষ সৃক্ত অছে। তবে বিডি রেখে গুরুষ-সুক্ষেয বিজি 

প্রকার পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। সামবেদ-সংহিতার অন্তর্গত পুরুষ-সুকের 
গীচটী মন্ত্রে বিষ, এই ৫ঞনবেদেরই” প্রথম খণ্ডে (১২৯ পৃঠ। কইতে 
৯5৪৬ পৃষ্ঠ।) আলোচিত হুইয়াছে। প্রথনে গ্রথষে খথেণ-সংহি সার 
অন্তর্থত পুরুষ-দুকের মন্্রগুলি যথা পর্ব উদ্ধৃত করিতেছি। গ্কাবার্থ উপ- 
লব্ধ করিয়। ভক্তি-নহকারে এ দু জপ করুন] বে জাকাঞ্ায প্রত্থোরিত 
হইয়া মন্ত্রজপে গ্রবৃত হইবেন, ভগবদনুগ্রহে সে আঁকফাঞ্। পৃ হইবে। 

ঙ$ 
৪ 
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| | 
ও । সহশ্রদর্ষ। পুরুষঃ সহআক্ষুঃ সহঅপাৎ। 

| | 
স স্ভুনিং বিশ্বতে! বৃত্বাতাতিষ্ঠদ্দশাসুল্গ্ ॥ ১। 

] | পুরুষঃ এবেদং সর্ববং ফন্ভুতং যচ্চ ভব্যঘূ। 

। ] 
উতামুতত্বস্েশানে! যদমেনাতিরোহতি ॥ ২॥ 

আরা জকি 

মর্মানুদারিনী-ব্যাখ্য। | 

£সহত্রশীর্বাঃ। (অনন্তশিরভির্ধ্তঃ, অনস্তশক্কিশালী ) 'নহআ্াক্ষঃঃ ( অনন্তংক্ামমধিতঃ, 

অনস্তজ্ঞানসম্পন্নঃ সর্বজ্ঞ; ইত্যর্থঃ ) 'সহশ্রপাৎ' ( সর্বত্রবিদ্ভমানঃ, সর্বব)াপকঃ) “নস পুরুষঃ' 

(স্ ভগবান্) *চুমিং' (ব্রচ্মাওং ) €বিশ্বতঃ' (সর্বতোভাবেন ) *আ$ ( সমন্তাৎ, সর্ধদিক্ু ) 

বৃদ্ধা (পরিবেঞ্য ) “দশাুলং ( অভিক্ষ্রং হদ্দেশং) যা) বন্ধাণাৎ অতীতস্থানং ইত্যথঃ ) 
*অত্যতিষ্ঠং ( অভিক্রম্য বর্ততে )। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অযং মছঃ। সর্বাং বিশ্বঃ ভগৰঃ 

একাংশেন অবস্থিত । স নর্বশকিমান্ সর্বজ্ঞ; ইতি ভাবঃ॥ ১ ॥ 
ক ০ 

ষ 

বজানুবাদ। 

. খনভ্তবস্তকবিশিষ্ট অর্থাং অনন্তশক্তিশালী, অনহচক্ষবিশিষ্ট অর্থাং অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন 
( সর্বন্ক')। সর্বত্র বিভ্ঙান অর্থাৎ সর্ববযাপক, সেই পুরুষ ব] ভগবান) ব্রঙ্গ।গুকে সর্বতোভাবে 
সফল দিক হইতে বেষ্টন করিস! অতিক্ুদ্্র হদেশে অথব। ব্রহ্গাণ্ডের অতীত স্থান অতিক্রম 
করিয়া বিভষান আছেন। (এই মন্ত্রী নিত্যদত্যতত্ব-প্রখ্যাপক । ভাব এই যে)-সকল 
বিশ্ব ভগবানের একাংশে অবস্থিত; তিনি সর্ধশত্তিমান এবং সর্বজ্ঞ )॥ ১ ॥ 

ক ক 
কফ 

বর্্মানুসানিণী-ব্যাথা। | 

“পুরুষঃ (ভগবান) £এব' (ছি) যত ভূভং' (উৎপনং জগং)%৮' (তথা ) 'ষৎ ভৰ]ং, 

( ভবিস্বগগগৎ। অগ্চৎপ্, ভগবতি বর্তমানং) কারপাবস্থাদাং লীনং ইত্যর্থঃ ) “ইদং সর্ব 

( বক্ষাযাণং বিশ্বং ) ভবতি। ব্যাপ্য তিষ্ঠতি বা ইতি শেষঃ “ইত” ( অপিচ) “যত ( যক্মাৎ) 

ব্িয়েন' ( শক়া, বুশকা| ইত্যর্থঃ ('অভিরোহডি (অতিক্রামতি,বিশ্বং ইতি বাঁবৎ) ভল্মাৎ 

সএব “অমৃত (অমৃই্ভ )ঈশানঃ* ( অধীশ্বরঃ, প্রদাতা ইত্যর্থ; ) ভবতি ইতি শেষঃ। 
অতীস্ভানাগতবর্তমানঃ হকি প্রবাহ: ভগ বড়ঃ অংশ: তথা! জশ্িন্ বিণ দান: তবন্তি ইতি-দ্বাবঃ॥ ২। 

৩৮১ হ 



৯৪ জানবো । 

|] | ৃ 
এতাবাঁষ্য মৃিমাতে। জ্যায়শ্চ পুরুষঃ। 

| | | | | 
পাদেোহম্য বিখ! ভূতানি ব্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩৪ 

বঙ্গানুবাদ । 

পুরুষ বা ভগবানই উৎপন্ন জগৎ এবং অনুৎপর বা ভবিষ্য (কারণাবস্থায় লীন এথৰ! 

তাহাতে বর্তমান ) গং--এই বক্ষমাণ বিশ্ব হযেন অর্থাৎ ব্যাপিয়া আছেন । অপি, 

যেহেতু হ্বণক্তির ধারা বিশ্বকে অতিক্রম করেন, সেই কারণেই তিনি গ্সমৃত-গ্রদাতা 
বা অমৃতের অধীন্থর হয়েন। (ভাব এই ফে,স্অভীতঃ অনাগত ও বর্তধান হ্্টিগ্রবাহ 
সগবানেরই অংশ; তাহাতেই সকল বিগ্ধমান আছে )॥২॥ 

মর্দানুসারিণী-ব্যাখ]া। 

£এতাবাদ' (ইযানি ভূতভবিষ্তৎবর্তমানরূপেণ স্থিতানি জগংস্ষ্টিরূপকর্মাণি) "আস্ত 

( ভগবভঃ) 'মহিষ।, (লামর্থ)ানি। মহিমাবিশেষানি ইতি যাবৎ) ভবতি ইতি শেষঃ ) 4৮ (তু) 

গপুরুষঃ' (ভগবান) “অ5% (অন্তাঃ মহিমায়াঃ অপি) জ্যায়ানত (অতিশয়েন অধিক? 

মতঃঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; “বিশ্ব” ( সর্বাণি। নিখিলানি) “ভূতানি' (উৎপক্ানি বন্ুনি )- 

গন্কা' (ভগবত, তঙ্ক ইত্যর্যঃ) «শাদঃ' ( পনাশ্রিভানি। শাপনাধীনং ইত্যথঃ) তিষ্ঠস্তে 

ইতি শেষঃ; তথা অন্তত (ভগবতঃ, তস্য ) এত্রিণাৎ (ত্রিগুণসাম্যং) গুণাতীতং ) 

'অমৃতং (জমৃতহং) 'দিবি' (ভোতনাত্বকে স্বপ্রকাশে ম্বরূপেঃ শ্বর্গে ইতি ভাব) তিষ্ঠতি 

ইতি শেষঃ 8 গণসাম্যং এব ভগবত সহ সন্মিগনং অমৃতত্বং বা ইতি ভাবঃ। নিত্যলত্য". 

প্রথযাপকঃ অম্বং মঙ্ক্ঃ। অমৃষ্তপ্রাপকঃ ভগবান অসীমশক্তিসম্প্ঃ ভবতি) তন্ত 

ধহিমাগাঃ একাংশং এব বিশ্বন্ধপেণ প্রাহ্র্তবতি ইতি ভাবঃ ॥ ৩॥ 
ন্ট ০ 

বঙ্গানুবাদ । 

ভূত-বিষ্যংবর্তঘান রূপে বিস্তমান এট জগৎহ্থ-রূপ কর্ধনমূহ সেই ভগবানের মহিষা- 

বিশেষ) কিন্ক ভগবান এই ষহিম। হইতেও মহত্র ; অপি, বিনি আপনার শক্তির বার! বিশ্বকে 

অতিক্রম করেনঃ সেই ভগবানই অমৃতের অখীশ্ব। ব অমৃতদাতা। সেই ভগবানের ত্রিগুণাতীত 

অমৃতন্ব ছোনাম্মক শ্বপ্রকাশে-ঠাধার শ্ব$পে বিস্কধান আছে; অর্থাৎ ঘিগুণসাম)ই 
ভগবানের সঞ্চিত লশ্বিলন বা অমৃভত্ব .( মঙ্থটা নিত্যসত্ত্য প্রখ্যাপক । ভাব এই যেক্_-অমৃত্ত- 

প্রাপক ভগবান অদীষশকিসম্পর্ন। তাহার মহিমার একাংশ মাত্র ধিশ্বরূপে প্রান্বকুতি।)॥ ৩॥ 
৬০ ধ্ী 

কী 



আনবে । ৯৯ 

- ] 1 
ভ্রিগাধূত্ধ উদৈহ পুরুষঃ পাদোংস্তেহাতব পুনঃ | 

| 
ততে। বিষও. ব্যক্রামংনাঁশনানশনে অভি ॥ ৪৪ 

ভরি গ্রঃ ০০০০০ 

॥ | 
ডম্মাছিরাডজয়ুত বিরাজে। অধি পুরুষঃ। 

| | 
স জাতে। অত্যরিচ্যত পশ্চাডভুমিমথো। পুরঃ ॥ ৫ ॥ 

মর্্মানুসারিন-ব্যাখ্যা। 

£পুরুষঃ' (ভগবান) £ত্রিপাং উর্ধ£' (অিগুণুং অভিক্রম্য, ব্রিগুণাভীতঃ সন) উনৈৎ, 
(তিউতিঃ বর্ততে )) «পুনঃ' ( অপিচ) অস্ত” (তস্ত ভগবতঃ) 'পাদঃ' (অংশঃ, প্রতা বঃ) 'ইছ' 

( হ্গতিঃ জ্রিগুণা ম্মকে জগতি ইত্যর৫খঃ) 'অভবং, ( বর্ততে )7 ততঃ" (তন্মাৎ) লাশনানশনে' 

( অশনেন তথ অনশনেন সহঃ ন্োজনাদিব্যাপারধুতং বিজ্ঞুভং বাঃ সচেতনং তখা অচেতন", 

লর্বং স্্বস্তং ইত্যর্থঃ) “বিদ্ব$+ ( সর্ধং বিশ্বং ) «অভি ( অভিলক্ষাঃ অধিকৃত ) এবাক্রামত। 

(ব্যাপ্সোতিঃ ব্যাপ্য তিষ্ঠতি)। পিত্ত) প্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। তগবৎসন্তা বিশ্বে জঙ্থত। 
ভবতি। অপিচ ভগবান বিশ্বং অতিক্রম) অপি বর্ততে ইতি ভাবঃ॥ ৪ ॥ 

বঙ্গাঠবাদ। 

ভগবান ব্রিগুণাতীত হইয়1 বর্তমান আছেন? অপ, উহার অংশ ব| প্রভাব ব্রিগুণাঞ্ক 

জগতে বর্তমান শাছে; তাহ। হইতে চেভন অচেতন মকপ সঙ বন্ত সকল বিশ্বব্যাপিয়া 

(অধিকার করিয়া) অবস্থিত আছে । ( মন্ত্রটী নিত্যসত্ঠ প্রখ্যাপক। ভাব এই যে -ভগবৎ্ণস্থা 

বিশ্বে অনুষ্ভত আছে? অপিচ। ভগবান বিশ্বকে অভিক্রম করিয়াও বর্ধমান আছেন ।)8৪॥ 
বট কী 

. মর্্মানুলারিণী-ব্যাখ্যা । 
'ত্মাৎ (আদিপুরুযাং ) 'বিরাট' (পরমঙ্।তির্য়ঃ ব্রঙ্গাওদেহঃ ) 'অজানত' ( উৎপক্নঃ 

অভবৎ)) বিরাজঃ অধি' (বিরাভ দেহন্তোপরি। ব্রন্ম দেহে) পুরুষ (আত্ম!) উৎপরঃ ভবতি 

ইতি শেষঃ; পরমাত। বিশ্বাত্বরূপেণ ব্রদ্মাগুদেহে প্রবিশতি ইত্যর্থঃ; «ন জাতঃ (এবভূতং 
সঃ বিরাট্ পুরুষঃ এব ) “অত)রিচাত' (অতিরিত্তঃ ভবতি। দেবতিরধ্যঙ অনুস্াদিলোকঃ ভৰতি 

ইত্যার্থঃ)/ পশ্চাৎ (ততঃ) “হুমিং' € গৃথিবীং) স্থজতি ইতি যাবৎ) “অথ? ( অনন্তরং) 
£পুর$ (জীবানাং আশ্রয়স্থানং--দেহং) হৃ্জতি ইতি শেষঃ। অশিন্ অস্ত্রে িক্রমঃ 
বিবৃত) । ভগবত ছি নর্বং জগৎ উৎপয়ং ইতি ভাবঃ1 ৫॥ 



৮ আনবে? । 

| | 
যৎ পুরুষেণ * হবিষ। দেঝ। যঞ্জমতগৃত। 

1 

বসন্তো অস্থ।পীদাজ)ং শ্রী ইধ শরদ্বিং॥ ৬॥ 
সাল বিজি 

বঙ্গানুবাদ । 

সেই আদিপুরুষ হইতে পরমজ্যেতির্সয় ব্রন্মাওদেহ উৎপন্ন হয়। সেই ব্রন্মাগুদেহে আখ! 

উৎপন্ন হয়েন? অর্থাৎ পরমাত্ম। বিশ্বাত্মরূপে ব্রঙ্গাগুদেহে গ্রবেশ করেন। তথাতৃভ সেই বিরাট 
পুরুষই_-দেব-তিযাক-মনুয়াদি লোক-নকল হয়েন। তার পর, তিনি পৃথিবী,হ্ক্টি করেন? 
অনস্তর জীধগণের আশ্রযস্থান দেহ ত্জন করেন। (এই মন্ত্রে হৃতিক্রম বর্দিত হইয়াছে । 

ডাব এই যেঃ--ভগবান হইতেই লমক্ত জগত উৎপন্ন হইয়াছে ।)0 ৫ ॥ 
গু রী 

গু 

মন্দানুমারিণী-ব্যাখ্যা। 

£য্ (যস্মাং কারণাতৎ--ষদিস্ফাশক্তা। বিরাডজায়ত ইতার্ধঃ) পুরুষেণ ( গুগখঞ্জা। 

ও দিচ্ছাশক্ত্যা ইতি ভাবঃ) “হবিষ।' ( পু্জয়] ) “দেবা (ভগবদন্বী?তাঃ গুণনিবনাঃ। গগবত! 
বিভৃতয়ঃ ইত্যণঃ) “ষজ্ঞংত (স্বটিগ্রবাহ্মূলং সৎকর্ম) !জতদত' (আরদ্ধবন্ত )) «জন্ত+ 

( কর্ণঃ ফণ্বরপন্ত ) “বসন্তিঃ (বসন্তঃ থ$$) তথ 'আজ্যংং (তৎকালগুলভং হবিঃ) 
“আনীত (অভবৎ)1 পুনঃ "গ্রীপ্ণঃ। (গ্রীন্ঘঃ খতুঃ) তথা “ইঞঃ ( তৎকালঞুলঙং ইন্ধমং) 

“আমীব (উৎপক্গং অভ্রবং)/ ৩থ। শরৎ (শরৎ খাতুঃ) তথা “হবিঃ' (তৎকালোচিত্তং 

হুবনীয়ং, ফলশস্তাপিকং) “আলী (উৎপননং অভবৎ) ইতি শেষঃ। অয্নং ভারঃ--স- 

ভাবানুপ্রাণিতন্ত কর্মমফণন্য গ্রভাবেশ অভীষ্টান্ুরূপাঃ খভবং তথ! আবখশ্তকানগুদপাণি 

বন্তুনি সঙ্জায়ন্ত। তগবদিচ্ছয্তয ইংসংলারে ষঃ কর্মপ্রবাহঃ প্রবহষানঃ তেন হারগঞণ্জঃ 

সৃপতিকার্ধ্য; সমাহিতঃ ভবতি ইতি ভাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৬ ॥ 
গু টা চে 

বঙ্গানুবাদ । 

যে কারণে অর্থাৎ যে ইচ্ছাশক্তির ঘার! বিরাট উৎপন্ন হইগাছিলেন? ভগবানের সেই ইচ্ছা 
: শক্তির বারা, দেবগণ (ভগবানের অঙ্গী হত গুণনিবহ) স্ষ্িগ্রবাহদুল সংকর্থ আর করেন। 

সেই কর্ণের ফলস্বরূপ বসন্ত খতু এবং ততৎকালোটিত হুবিঃ উৎপত়্ হইয়াছিল? এবং প্রীম- 
ধাতু ও তৎকালোচিত ইন্ধনাদি উৎপন্ন হইয়াছিল? এখং শরৎ খু ও তৎকালোচিত হৃবনীয় 
ফলশন্তাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। (ভাব এই যে;-সন্ব্ভাবের গ্রন্ভাবে অতীষ্টানুয়প' খহুলমূহ 
এবং আবশ্কানুরূপ বস্তসমূহ উত্পর হইয়।ছিল। অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছাঞ্জনারে পংসারে যে 
কর্মপ্রবাহ্ প্রবাহিত। তদ্দারাই স্তরগত সৃতিকার্য) সমাহিত হইতেছে।)7%। 

রী ৬৪ 
ক 



'জানহো। ৯$ 

] 
তং ধঞ্সং বরা প্রোক্ষন পুরম্ঘং জাতমগ্রতঃ 

ৃ | 
তেন দেব অধ্জস্ত নাধ্য; খষয়শ্চ যে ৭॥ 

মর্ান্থসারিণী-ব্যাখ)1 | 

অগ্রতঃ জাতং (পূর্বঞং) *বক্তংত (যজ্ঞলাধনভূতং ) (৩ং' ( সর্বব্যাপিনং) 'পুরুহ্ং 

(বিশ্বরপেগ বিরাজমানং বিশ্বেশ্বরং ) «বর্ঠিবি' (যানসে যত্তে ) দেবা: “প্রোঙ্গন্। ( প্রোক্ষিতবস্তঃ 
পুনঃপুনঃ উৎপর্গাকৃতবন্ত)) “তেন (পুক্যানীভৃতেন দ্রবণ ) “দেবাঃ। (দেববিভুতঃঃ) 
“অবজ্ত' (পুনরপি পৃজায়াঃ প্রবৃতাঃ সন্ত)? 5 (তথ।) 'ষ' (প্রপিদ্ধাঃ) “সাধ)াঃ 

(স্ইসাধনযোগযাঃ সাধবঃ) *খবয়১' ( মন্ত্রষ্টায়ঃ সন্ভি ) তে (নর্বেঘপি ) আযজন্ত ভগবৎ- 

পৃঙ্জায়াং ব্যাপৃতাঃ অভধন্ ইতি শেষঃ। কর্্প্রবাহাঃ নিতরাং প্রবহস্তি; তেনৈব সৃষ্টি 
জায়তে, কর্মণা সহ সৃঠে সন্বন্ধং অভিন্নং ইতি ভাবঃ॥ ৭ ॥ 

অথবা, 

£অগ্রতঃ জাতং (আদৌ উৎপন্নং ) এন্জং' ( বন্তব্রপং কর্মরূপং ব1) «তং (সর্বব)াপিনং ) 

*পুরুষং (আদিদেবং) “বহিধি' (যজ্জকর্মণি) “প্রৌক্ষন" (শ্বহষেব) শ্বা্মানং উৎসগাঁং 

কুঙবান্ ইতি ভাবঃ)। তেন (তেন কর্ণ যঙ্জেন ব1) 'দেব1£ (দেবগণাঃ 

ভগবথিন্তয়ঃ ইতাবঃ) অধ (উতপারিতবস্ত)) ণচ' (তথা) “যে (সর্কে) 

'সাধ্যাঠ (সাধকাঃ) খবরঃ (মন্ত্র্ারঃ খবরঃ) উৎপন্নাঃ বভুবুঃ ইতি শেষঃ। অনেন 
মন্ত্রে স্থ্টক্রমং প্রদশিতম্। আদৌ পরমপুকুষঃ তদনন্তরং তন্ত মানসকল্পনয়। সহ 
পর্যায়েগ দেবাঃ তথা সাধ্যাঃ খবয়শ্চ জায়স্তে ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥ 

্ী ৪ 
ক 

বঙ্গানুবাদ । 

পুর্বজ ব্লাধনভূত সেই সর্বব্যাপী বিশ্বরূপে বিরাজমান বিশ্বেশ্বরকে মানস-যজ্ে দেবগণ 
পুনঃপুনঃ উৎসগাঁকৃত করিয়াছিলেন । সেই পুরুষের অঙ্গীহৃত ড্রবোর ছার] দেবগণ 
(দেববিভুতিসমূহ ) পুনরপি দেবপুজায় প্রবৃত্ত হন; এবং যে প্রসিদ্ধ শৃষ্টি-লাধনযোগ্য খবিগণ্। 

আছেন, তাহার নকলেই পূজায় গ্রবৃতত হয়েন। (ভাব এই যে।--কর্দ-গ্রবাহ নিয়ত প্রবাহিত 
হইতেছে । তদ্বারাই হ্ৃ-কার্ধ্য সাধিত হইতেছে। কর্ণের সঙভিত সৃষ্টির অভিন সখন্ধ)॥ ৭। 

হখবা। 

দিতে উৎপর হজ বা বর্ধরপ সেই সর্বব্যাপী আদিদেবতা, আপনিই আপনাকে 

হয়কর্শে উৎসর্গাকৃত করেন। সেই কর্ণের ব1 বন্ডের দ্বারা গেবগণ উৎপন্ন হন? তার পর 



৯৪ জানবে। 

1 | ] 
তম্মাদঘজ্ঞাৎ *সর্বহুতঃ সস্ভতং পৃষদাজ্যমূ। 

| 
পশুন্তী।শ্চক্রে বায়ব্যাণারণ্যান্ গ্রাম্য যে॥৮॥ 

ন্ছ 

সাধক এবং মন্ত্দ্র্ট। খধষিগণের উৎপত্তি ঘটে । (এই মন্ত্রের ধার! স্তিক্রম প্রদশিত হইয়াছে । 

ভাব এই ষেঃ-আর্দিতে পরমপুরুষ শ্বপ্রকাঁশ হন; তাহার পর তাহার ষানসকল্পনার ঘারা 

পর্ধ)ায়ক্রমে দেবগণ+ সাধ্যগণ ও খধিগণের উৎপত্ত ঘটে )॥ ৭॥ * 
৩ গু 

রী 

মন্ান্থসারি ণী-ব্যাধ্যা। 

£সর্বহুতঃ' ( সর্বেঃ সৎকর্দাভিঃ পুজিতঃ ভগবান্) তম্মাৎ (স্থট্টিকারণাৎ) 'যজাৎ» 

( কর্মণঃ ইত্যথঃ) “পৃষদাজ্যং' (সর্কেষাং ভোগ্যজাতং ভ্রব্যং ইত্যর্থঃ) “সম্ত তং? (উৎপক্নং 
ক্ৃতবান্ ইত্যর্ঃ); অভ্ঃপরং “তান' (সর্ধান্) “বায়ব্ং (খেচরান) “আরপ্যান 

(অরণ্যচারিণঃ) 'পশুন্? (প্রাণিনঃ) “চক্রে” (উৎপাদিতবান্); তথ। “ষ ৮" 
(সর্কে) “গ্রামা (মনুষ্াদঃঃ প্রাণিনঃ) সঞ্জাঘস্তে ইতি শেষ। অত্ংং ভাবঃ-কর্ণণা 

ভগবদঙ্গী হৃতাঃ স্যইবন্তনি বহাঃ তথ| পর্বে প্রাণিনঃ উৎপা্দিতবস্ত ইত); ॥ ৮ ॥ 
জী ষঁ 

ডি 

ব্গানুবাদ। 

সকল সংকর্শের দ্বার] মম্পূজিত ভগবান; স্হি-কারণভূভ যজ্ঞ বা কর্ম হইতে সকলভোগয- 
জাত দ্রবাকে উৎপন্ন করেন ; তদনস্তর সর্ববিধ খেচর ও অরণ)চারী প্রাণিগণের সুতি করেন; 
এবং মনুষ্তাদি সকল গ্রাম্য-প্রাণী উৎপাদিত হয়। (ভাব এই যে, কর্ণের হারা 
ভগবানের অঙ্গীভূত সৃষ্টবন্তলমূহের এবং নকল প্রাণীর উৎপত্তি ঘটিয়াছিল)৪৮॥ 1 

* ভাবাহরে উপলন্ধ হয়,এই মন্ত্রে সৌরজগতের উৎপত্তির বিষয় উক্ত হইয়াছে। 

মধিমগুল ও হুর্ধ্যের সমাবেশে সৌরজগৎ যে ভাবে গঠিত হন এখানে তাহাই ব্যক্ত আছে। 

1 এই মন্ত্রে নীহারিকা-বাদের ভাব পরিগ্রহণ কর! বায়। প্রথষে সৌরসণডল সই 
ছওয়ায় বখাপর্ধ্যায় ভূচর খেচর প্রতি প্রার্থীর এবং উত্তিদাদির উদ্ভব হইয়াছিল, বন্ধের 
জথাস্তরে এবছিধ ভাব প্রাপ্ত হওয়। বায়। 



গানবেদ। &$ 

। | | 
তস্মদযঞ্জাৎ সর্বৃত খচঃ সমান ধঞ্জিরে। 

| 
ছন্দাংদি জঙ্জিরে তম্মাদষগুন্তম্ম।দজ।ঘুত ॥ ৯ 

ৃ | | 
তল্মাদশ। অজয়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ। 

1 | | 
গাবে। হ জন্িরে তশ্বাতম্ম।জ্ঞাত। অজ্াবয়ঃ ॥ ১০৩ ॥ 

2০-22-2825 

মর্াগসারি ঈী-ব্যাখ্যা। 

ঃসর্বছতঃ (সর্কৈঃ সৎকর্মভিঃ পুজিতম্ত ভগবতঃ) “তল্মাৎ (স্ক্টিকারণাঁৎ) জ্ঞাত 

€ কর্ণঃ ইতার্থঃ) খে (খঙ্খগথাঃ) বন্বা-কবিতাঃ) তথ| 'সামানি' (সামমস্ত্রানি। বহ| 

-স্গানসমূগঃ ) 'জজ্িরে' (অভবন্'; “তক্মাৎ। (বজ।ৎ। কর্ণ?) “ছন্দাংপি' (গায়ব্রযাদি- 

ইন্দোনিবহাঃ) “ঘজ্িরে' (অভবন্)$*ত্মাৎ। (ষজঞাৎ। কর্দণঃ ইত7থ2) “ষছৃঃ' (ততুরন্্াঃ 

হঘ। -গগ্ভানি ইতি যাবৎ) 'অজায়ত। । সঞ্জাচন্তে ইতাখঃ )॥ ৯ | 
ঠ রী 

তত 

বঙ্গানুবাদ । 

মকল নংকর্খের তার] সম্পূর্গিত ভগবান হইতে অথণৎ তাহার স্ষ্টিকারণড়ত যজ্ঞ 
বা কর্ম হইতে, খত্মামন্্রঘ্হ অথব1 কবিত! এবং সামমন্ত্রমূহ অর্থাৎ গানসমূহ উদ্ভূত 
হইয়াছিল) মেই যল্ত-কর্থ হইতেই গায়ত্যাদি ছন্দের উদ্ভব খটে) আবার সেই 
বজ্স-কর্ম্ম হইতে বজুর্ধগ্র অর্থাৎ গঞ্পমূহ সাত হয় ॥৯॥* 

দী ধু 
ঙঁ 

মর্থবাুসারিকব্যাখ্যা। 

€শ্মাংং (বজ্ঞাৎ। কর্পণঃ ইত্যর্থ:) “অস্বাঃ। (অশ্বনযূহাঃ। চতুষ্পদাং প্রাশিনঃ, য্ধ।-- 

জানরশ্মঃঃ ইত্যথঃ ) 'অজাঠস্ত? €উৎপক্ধাঃ বভৃবুঃ ); “চ? (তথ1) “বে কে? (তদতিরিক্তাঃ ) 

£ইভয়াদতঃ ( উন্নতভ্তরগতাঃ তথ। নিযুস্তরগতাঃ প্রাণিনঃ, যঘা--জ্ঞানাগ্ানং ইত্যর্থঃ) 
অজায়ম্ত ইতি শেষঃ। 'ভদ্রাথ (ষতাৎ। কর্্মণঃ ইত্যার্যঃ) *গাব£ (গবাদয়!, জান- 

« এই মন্ের অর্থে “ছন্দদমূহ' বলিতে গ্রগনক্ষত্রাদি। খক্ বলিতে ভূলেণক, 
ছুং বলিতে অন্থরিক্ষ-লোক এবং “লাম? বগিতে কুর্ধযালোক অর্দ-একদ্ন ব্যখ্যাতা 

নির্ধেণ করিয়া পিঙ্গাঞছেন। ৮. 



৯৬ জানবেদ। 

| | | 
য পুরুষঃ ব্যদধুঃ কতিধ। ব্যকল্লয়ন। 

| | 
সুখং কিমন্ত কে। বাছু কা উর পাদ! উচোতে॥ ১১॥ 

কিরণানি ) “জজ্িরে? (অভবন্ )7₹? (তথ1) “তন্মাৎ। (ষজ্ঞাৎ) কর্ণ; ইত্যথ? ) 'অজা বয়ঃ 

(ছাগাদেঃ পশবঃ তথ| অবয়ববিশিষ্ঠাঃ অন্তে প্রাণিনঃ। যঘ!-- গর্ভজঃ তথা প্রক্কতিজঃ 
জন্তনিচনঃ ইত্যর্থ;) “জাতা$ (সঞ্জাতাঃ, অভবন্ ইত্যর্থঃ | )1 ১০ ॥ 

বঙ্গান্থবাড। 

সেই ষজ্ঞ বা কর্ম হইতে অশ্ব অর্থাৎ চতুষ্পদ প্রাণিসমুহ অথব| জ্ঞানরশ্মি উৎপর 
ইপ্ন। অপিচ, তনতিরিক্ত উন্নতস্তরগত এবং নিয়ন্তরগত গ্রাণিগপের ব্বথব। জনাজানের 

উত্তৰ ঘটে। আবার সেই যজ্ঞ বা কর্ধ হইতে গবাদি বা জ্ঞানকিরণসমুহ উৎপর 
হয় এবং নেই কর্ম হইতেই ছাগাদি পণ্ড ও অবধ়ববিশিই অন্থান্ত প্রানী অথৰ| গর্ভ 
ও প্রকৃতি জন্ধপমুহের উৎপত্তি ঘটে ॥১৭॥ + 

ঞ ড 
ঞ 

মন্দ্ানুসারি নী-ব্যাখ)। ) 

যত (ষদ।) “পুরুষং' (পুরুষস্ত বিরাট্র্পং) «ব্যদধুঃ' (কলমিতবন্তথ) তদা! £কতিধা 

(কিংবিধ।॥ কিশ্বকারেণ অবস্থিভঃ সঃ পুকধঃ ইতি) ব্যকল্পারমঠ (তদেব কল্পিতবস্ত)) 

*আন্ত (পুরুষন্ত ) *নুখং (মন্তকং) €কিং (কিন্প্রীকারং) তথ! «বাঃ (বাহ) 

«কা (কিন্প্রকারং) তথা “উর (উরুবয়ং) “পাদোৌ* (চরণঘ্য়ং ) «কৌ? (কিন্প্রকারং) 

ইতি “উচ্যত্ডে' (কথাতে )। বিরাট্পুরুষন্ত কলনয়া সহ তন্ত মুখবাহপদাদি গর্গ- 
প্রত্যঙ্গ: নির্দিও; অভূং ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥ 

ঞ গা 
০ 

বঙ্গানুবাদ । 

যখন বিরাট পুরুষকে কল্পনা করা হুইল, তখন তিনি কি প্রকারে অবস্থিত ছিলেন, 
তাহাও কল্পিত হ্ইয়াঞ্িল। €লট পুকষের মুখ বা মন্তক কি প্রকার. বানুত্ব় কি প্রকার, 
তাহার উরুদ্বয় এবং চরণ কি প্রকার, শাহাও কথিভ হইয়াছিগ। (ভাব এইট ষে বিরাট 
পুরুষের কনার সঙ্গে নঙ্গে তাহার মুখবাহুপদাদি-ঙ্গ- প্রত্যঙ্গও নিগ্গি হইগাছিল )॥১১॥ 
স্পর্শ সপজ 

* কেহ কেহ এই মস্তের “ঘশ্বাঃ' পদে গ্রহনক্ষত পরিপূর্ণ জগৎ 'উভগাদত” পদে উত্তরযের 
ও দ্গিণমের। “গাবং' পদে দিকৃলমুহ। 'অগা বয় পদে গ্রহগণ প্রভৃতি অর্ধ করন! করিগাছেন। 



ানযেদ। ৯৭ 

| | | | 
ব্রঙ্গণোইম্য মুখমাসীদ্থাছু রাঁজুন্যং কৃতঃ। 

| | 
উর ভন য্দৈশ্থঃ পঙ্ত]াং শুদ্রে। অঙ্জা়তঃ ॥ ১২1 

| ] 
চন্দ্রম! মনপে। জাতশ্চক্ষো; সুধে। আঅজারত। 

| | 
মুখাদিদ্দ্রশ্চাগ্রিশ্চ প্রাণাদ্বযুরজামত ॥ ১৩ ॥ 

বর্্দান্সারি ঈী'ব]াখ্যা। 

“ব্রাহ্মণ (বরঙ্গতত্বজঃ ব্রাঙ্মণবজাতিবিশি্ঃ প্রনঃ ব) “অন্ত' ( পুরুষ্ত ) 'মুখং ( মন্তক- 

শ্বক্ধূপঃ ) “আনীত (বিদ্কতে--কল্সিতঃ অভবৎ ইভ্ার্যঃ)/ পরাজন্যঃ' (ক্ষত্ররত্বজাতিবিশি্ঃ 

লোকঃ) «বাহুকৃতঃ' (বাহুতেন নিম্পাদিতঃ) বাহ্রূপেণ পরিকপিতঃ অভবৎ)$ «অন্ত 
(পুরুষস্ত ) “যত উন্£ (ষঃ উরুহ7ঃ) তত (নঃ) “টৈশ্বঃ (বৈগ্ঠহজ।তিনস্পন্নঃ লোক: ) 

কর্পিতঃ অভবৎ ইতি শেষঃ; তথ] “অস্ত' ( পুরুষস্ত ) পত্ত্যাং' (পাদাভ্যাং) £শুদঃ (শদ্র হ" 
জাতিসম্পরঃ লোকঃ) অজার়ত' (জাতঃ) অভবং ইত্যর্থঃ)। মগ্ক্গানাং জাতিবিাগঃ 

অন্ত বারট্পুকযস্ত সঙ্গাদিরূপেণ পরিকল্িতঃ অভ্তবং ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥ |] 
ক কী 

ডী 

বঙ্গানুবাদ । 

ব্াক্মণ অর্থাৎ ব্রক্ষতত্বজ্ঞ ব! ব্রান্ষণন্বঞ্জাতিবিশিষ্ট ৰ/ক্তিঃ সেই বিরাট পুরুষের মুখ বা 
মন্বকম্থরূপ কল্পিত হইয়াছিল; অথ তাহার মুখ হইতে উৎপন্ন। রাঙ্সন্ত অর্থাৎ ক্ত্রিযব- 

জাতিবিশিষ্ট ব্যকি। সেই বিরাট পুকষের বাহুরূপে পরিক্পিত হয়? অর্থাৎ, তাহার বাছ হইডে 

কষতরিয়ের উৎপতি। সেই পুরুষের ঘে উরুত্বপ। তাহাতে বৈশ্বব্জাতিসম্পর লোক পরিকগিত 
হইয়াছিল $ অর্থাৎ তাহার উক্ত হইতে বৈশ্তের উংপত্তি। আর, সেই পুরুষের পদ্য 
হইতে শুদ্র অথাৎ শুদ্রহসম্পর্ ব্যক্তি উপর হয় ॥ (ভাব এই বে»--মনুহ্যগপের জাভি-বিভাগ 

সেই বিরাট পুরুষের অন্গাধি-রূপে পাঁরকপ্িত হইয়াছিল) ॥ ১২ ॥ 
৪ গু 

কী 

ূ মন্মান্থসারিনী-ব্যাখ্যা। 

'অন্ত' (তন বিরাটপুরুষন্থ ) নস (মনসঃ সকাশাৎ) চত্দ্রধাঠ (চক্জরদেষঃ, ) “জাত 

( উৎপক্জঃ অভবৎ)3. “চক্ষোঃ (চক্ষুষঃ লকাশাং ) "হর্য/ ( হুর্যদেবঃ) 'অন্ধায়ত' ( উৎপরঃ 
৩৮১০ 



৪৮. আনব । 

|. | - প্র 
নাত্যা জানীধন্রি্ং গর্জে হোৌঃ বধবর্তত। 

২. | | ূ 
পঞ্ভযাং তৃমিরিশঃ গোগ্রাত্তথা লোক নকল্লয়দ্  ৯3। 

বভৃ1)) “চ+ (অগি5) তঙ্ট পুরুষন্ত 'বুখাৎ। (মুখর্গুলাঁৎ ) ইন্দ্র: ( খঙ্বধাধিপতিঃ ইজদেবঃ) 
*চ' (তথ) /অগ্রিঃ (জ্ঞানাধিপতিঃ অগ্রিদেবঃ) তথ “প্রাণাং (তস্ত চৈতন্তগকাশাং 

ইত্য ৮ ) €বাযুঃ (জীবানাং জীবননম্বরূপঃ প্রাণবাধুং ইভ)্ধঃ) £জভবৎ' ( উৎপরঃ বব )। 

এটককঃ দেবঃ তন্ত পুরুবস্ত একৈকঃ অঙ্গরূপেণ পরিকঙ্গিতঃ অভ ॥ ১৩ ॥ 

বঙ্গানুবাদ । 

সেই বিরাট পুরুষের মন হইতে তত্ত্রদেব উৎপন্ন হন? তাহার চক্ষু হইতে ছুধ্যদেবের 
উ'পত্তি খটে। আর, সেই পুরুষের বুখমগ্ডদ হইতে এঙ্ব)ধিপতি ইন্ত্রদেব এবং 
জানাধিপতি 'অগিদের সঞ্জাত হন। আর, তীহার প্রাণ বা চৈ সকাশ হইডে 
জীবের জীবনস্বর়প প্রাণবাছু উৎপন্ন হ়। (ভাব এই যে।-এক ক দেব! তার 
এক এক অন্গর়পে পরিকয্পিত হইয়াছিলেন।)। ১৩॥ 

হি 

মন্দানুদারিকী-ব্যাখ্য। | ঃ 

উন্ত বিরাট্পুরুষন্ত «নাভ্যাঃ (নাভি প্লদেশাৎ) £অস্থরিক্ষং (অস্তরিক্ষাদিলোকঃ) 
'আসীৎ (অভ্ভবঘ)। *শীফেঃ (শিরলঃ)  গ্োঠ (ছ)লোকঃ) ছলোকাধিবাসিনঃ ব1) 
'সমবর্তত' (উৎপরাঁঃ অভবন্)) অন্ত বিরাট্পুরুষস্ত পপত্ত)াং (পাদাভ্যাং ) “ভুষি, 
(ভূলেক? ) উৎপরং বভূব ইতি শেষ: তথ ॥শ্রাত্রাৎ (শ্রবণেক্িয়াৎ ) 'দিশঃ ( দিক্ 
সমূহাঃ) “তথ।' ( এব) £লোঁকান্ (লোকলমুীঃ) £অকল্পন্* ( পরিকলিভাঃ অভবদ)। 
বিরাটপুরুষস্ত নাভিরূপেণ অবরিক্কং শীর্ধরপেণ ছ্যলোকং গারক্ষপেণ তুমিং শ্রোজবূপেণ 
দিশঃ এবং লোকাঃ পরিকল্পিতাঃ ব্বুঃ ইতি ভাবঃ॥ ১৪॥ 

ক 
রঙ 

বঙজানুধাদ। 

দেই বিরাট পুরুষের নাভিপ্রদেশ হইডে অঙরিগাণী দের উৎপান্ী ইর। 
ইাহার ধক হইতে ছালোক বা ছপোকের অধিবানিগণের উৎপ্ধি ধট। আই) দে 



ধাঁনবেদ। ” &৪ 

1 ] 
সণ্ডান্তালন পরিধবকজঃ সপ্ত “লমধ কৃতাঃ। 

] | | 
দেব! যদবপ্ধং তন্থান! অবপ্নন্ পুরুষং পশুমূ ॥ ১৫॥ 

বিরাট পুরুষের থদদয হই'ত ভুলোক উৎপন্ন হইয়াছিল) তাহার শ্রবণেন্্িয় 

হুইড়ে দিকসমুছ এবং লোকসমুহ কমিত হইযাছিল। (ভাৰ এই যে,-সেই বিরাট 
পুরুয়ের নাক্সিরূণে অস্করিক্ষঃ শীর্বরূপে ছুপোকঃ পদদয়ক্ধপে ভুমি এবং শ্রেত্ররূপে 

নিকসমুছ ও পোকনকম পরিকল্পিত হয় ।) ॥ ১৪ ॥ 
ধ্ী 

নটি 

মন্দাছুসারিণী-ব্যাথা] | 

“অন্ত' (পুরুষস্ত প্রতাবাঃ ইতর) নিঞ% (ছুর্ষচাদেঃ সঞলোকানাং) “পরিধন্ঃ 
( সীন্গানির্দেপরকাঃ সন্ঞঃ) বদ ভান ০লোকান্ আআআম্মনঃ অয্পভুক্তান্ রুত্বা ইত্যথঃ ) 
আসন (বিস্তন্তে ); অপি5, 'ত্রিঃ সপ্তঃ (ত্রিকাগংও সগডলোকং চ) 'সমিধকৃতাঃ 

(আত্মনঃ পৃজোপকরণং অনীতুতং বা কৃহা ইত্যবঃ) সঃ পুরুষঃ বিদ্কতে ইতি 

শেষঃ) “যত (ষশ্মাৎ। তৎ অনুধ্যাহা ইত্যর্থ) 'যজ্ঞং ( সংকর) 'তম্বানাঃ ( কুর্ববাপাঃ ) 
“দেবা (দেবগণাঃ, তন পুরুল্বন্ত বিভৃতয়ঃ ইত্াখঃ) 'পুরুষং পণ্ড: (অন্তর্দষ্ারং তং 

উগবহ্ধং) 'অবপদধ (হৃদি বধস্তি। বঘা__তন্সিন্ পুরুষে সংপীয়ন্তে ইতাথঃ)। অং 
ভাবঃ--পরমপুরুষস্ত গ্রভাবং পুত্ার্থতাং চ অন্ধযাত্ব| সব্বভাবাপনাঃ জনা: ত্বগবতঃ 

জন্্সারিণঃ অনুগাঙ্ষিনঃ চ ভবস্তি ইতি মন্দদার্থঃ ॥ ১৫ ॥ 
ক রী র 

! 

বলাহবাদ। 

সেই পুরুষের গ্রভাব-সঘুহ ৃূর্যযাদি সপ্তলোকের সীমা-নির্দেশক হইয়া অর্থাৎ সেই 
লোকনমূহকে আপনার অন্তভুপ্ত করিয়া বিগ্কমান আছে। অপিচঃ ত্রিকালকে ও 

সগ্চলাকুকে জাপনাক্স পুঁজোপকরণ বা হ্দঙ্গীতৃত রুরিক্ঝা) সেই পুরুষ হিগ্রমাল ক্াছেন। 

তাহ! এরুধারন করিয়া, সৎকর্কারী ন্েবগণ অর্থাৎ সেই পুরুষের বিভুতিসমূ, অন 
ভগবান হৃদয়ে বীধিয়া রাখেন অথবা নেই পুরুষে সম্যক্রূপে লীন হয়েন। (ভাব 

এই যে, -পরমপুরুষের গ্রভাবের ও পুজার্থতার বিষ অন্ুধ্যান করিয়া? সৰভাবাপন্ন 

জনগণ ভগবানের অগুসারী ও অনুগামী হয়েন )॥ ১৫॥ 
ক ক 

রী 



১৬৪ জানিবেদী। 

| 1. 1 1 
যন্দেন যজ্ঞমধজন্ত, দেবাস্তানি ধন্মাণি প্রথমান্য।সন্। 

1 1 [ 

তে হু শাখং মহিমান$ সন্ত ত্র পুর্বে সাধ্য সর্ত দেবাঃ ॥ ১১ ॥ 

মন্দানুসারিশী-ব্যাখ্যা। 

«দেবাঃ, (দেবগণাঃ, ভগবৰি তয়) ঘজ্ঞেন (সংকর্মপা ) "যজ্ঞ ( সৎবর্-স্থা- 

প্রবাহরূপং ইতি যাবৎ যদ্ধা--হপ্টিকপেণ বিদ্মানং বিরাট্পুরুষং ) 'অযজন্ত' ( পুজয়ন্তঃ 
তশ্ত ইচ্ছাড়াঃ অনুলরণং কুর্বস্তি ইত্যর্থঃ) ; তত্বর্মণঃ “তানি” ( প্রসিদ্ধানি) “প্রথমানি” 

(মখ)কৃভানি ) ধধন্মাশি' (জগদ্ধপবিকারাণাং ধারকানি ইমানি বিশ্বানি ইত্যর্থঃ) “আল্ন্» 

(অভবন্, উৎপাদিতবস্ত ); কর্দণা বর্দকলরূপাঃ স্বষ্টপ্রবাহাঃ সংসাধিভাঃ ভবস্ত ইত্যর্থঃ 

'ত্র' (ষন্মিন্ কর্মণি ) “পুত (নিত্যকানং ) “নাধ্যা৮ (সাধকাঃ সাধনপরায়ণাঃ ) “দেবাঃ 

( ভগবদ্ধিভূতয়ঃ) “দস্তি' ( বিদ্যান্তে ), তন্মিন্ কর্ণ “মহিমানঃ (মহাত্মানঃ) সত্বভাবাম্বিকাঃ) 

“তে (দেবাঃ ভগবদ্ধিতুতয়: ইত্যরথঃ ) “সচস্তর' (সেবস্তেঃ বিলীকস্তে ইত্যথঃ)। যন্মাৎথ দেবাঃ 

সন্বভাবাঃ ব। সঞ্জাতাঃ বভুবুঃ। তন্মিন্ সন্মিগনায় এব তেষাং প্রচেষ্ট। বিদ্ঞতে ইতি ভাব: ॥ ১৬| 
চর কী 

রঃ 

বগানুধাদ। 

দেবগণ অর্থাৎ ভগববিষ্ৃতিসমূহ, সংকর্ষের দ্বা৭| স্থষ্টিপ্রবাহরূপ সংকর্মকে অথবা সটিরূপে 

বির।জমান বিরাট পুরুৎকে পুজা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ অন্সরণ করেন। সেই কর্ম হইতে 
প্রসিদ্ধ মুখ্যতূত জগদ্রপবিকারলমুহ্রে ধারক এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছিল; অর্থাৎ. 

কর্থের ্বারাই কর্ম্মফলরূণ স্ষ্টিপ্রবাহ সংসাখিত হইয়াছিল। যে কর্মে নিত্যকাল সাধনপরায়ণ 
দেবগণ বা ভগবধ্িস্তিসমূহ বিচ্ধমান থাকেন, সেই কর্ধে সত্বতাবান্থিত 'ব1 ভগবদ্বিতূতি* 

সমূহ নিহ্য বিলয়প্রাপ্ত হয়েন। (ভাব এই যে,-যাহা হইতে দেবগণ বা সন্বভাবসমূহ 
উৎপঙ্ন হন; তাহাতে সশ্মিলনের জন্যই তাহাদের প্রচেষ্টা থাকে |) ॥ ১৬॥ 

এই পুরুষ-হুক্ত সন্ধে বক্তব্য। ৰ 

হৃপ্ি-ক্রিয়। যেমন প্রহেলিকা ময়, মন্ত্রর্থও সেইরূপ প্রহেলিকায পরিপূর্ণ ।, 
কত দিক হইতে কত ভাবে মন্ত্রার্থ নি্ষর্ষয হইতে পারে, তাহ। প্রদর্শন 

করিবার গ্েত্র ইহা! নহে। এখানে বক্তব্য এই যে,--ভাবার্থ মাত্র 
অনুনরণ করিয়। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত .হইবেন। সেই ভাবার্থ 
উপল/বূর পক্ষে স্কুলভাবে মন্দ্রের একটী অর্থ প্রকাশের চেউ| করিলাম। 



জানবে । ১৯১ 

যজুবেরধদীর পুরষ-নুক্ত। 
খখেদীয় পুরুষ-সুক্তের পূর্ববোন্ত যোলটা মন্ত্রের ( এই খণ্ড জ্ঞানবেদের ৮*ম পৃষ্ঠা হইতে 

১০০ম পৃষ্ঠা ভ্টব্য সঙ্গে সঙ্গে যুর্ব্েদীয় পুরুষ-ুক্তে ( বজুর্বে-সংহিতাঃ ৩১শ অধ্যায়ঃ ১৭-২২ 

ক্ডিক। ) অতিরিক্ত আরও ছয়টী যন্ত্র পঠিত হয়। সেই হয়টী মন্ত্র পর পর প্রকাশিত হুইল।_- 
| [ | | | 

অস্ত্যঃ সংভূতং পৃথিব্যৈ রণাচ্চ বিথবকর্মমাণঃ সমবর্ততাগ্রে। 

| | | | | 
তস্ত হষট| বিদধন্রাপমেতি তশ্বর্তশ্য দেবহ্ৃম জানমগ্থে ॥ ৯৭॥ 

] | | | | 
বেদ।হছষেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণ তমপঃ পরন্তাৎ। 

| | | | | 
তমেৰ বিদাত মৃঙ্ুমেতি নান্যঃ পহ্া। বিদ্যতেহয়নায় ॥ ৯৮ ॥ 

মর্মা সারি ণী-ব্যাখ)া। 

“অস্ত (কারণবারিণঃ ) “সম্ততঠ (উৎপনারৈ) “পৃথিব্য' ( ভূমেঃ। জগল্গিমিত্বার। 
লোবশ্ষ্টযথং ) “বিশ্বকর্ণঃ ( সষ্টিকর্ত,২) 'রসাৎ' ( অনৃতাতঃ মনসঃ) যদ্ষ|--৩দীয় মননক্রমেণ 

ইতি ভাবঃ) “অগ্রে' (আদে ) “চ' ( হৃষ্টপ্রক্রিয়! ইতি ভাবঃ) *সমবর্তত" ( আরন্ধবান্ )) 

*তন্ত' (বিশ্বকন্দরপঃ মনস! উৎপরঃ) “তা” (ত্রাণকর্তা, নির্মাতা বা) 'রিপং ( কারধ্যসাধনোপ" 

যোগিনীং মুগ্তিং) “বিদধাৎ (প্রাগ্তবান্) ; “তত (তথ ল তব) *মর্ত্যন্ত' ( মরণশীলন্ত 
প্রাণিনঃ) “আজানম্য (জন্সনঃ) “অগ্রে (প্রাক) “দেবতং ( দেবগুণং ) *এত' ( গচ্ছতি। 

গ্রাপ্নোতি ইত্যর্থ; )। অসং ভাবঃ--হহিলাধনার্থং প্রাগেব দ্ষ্দেবঃ সম্বদব ॥ ১৭ ॥ 
কী ক 

ক 

বঙ্গানুবাদ । | 

কারণবারি হইতে উৎপন্ন ভূবির ব! জগতের নিশিত্ত অর্থাৎ লোকস্থষ্টির জনক বিশ্বকর্মার 
মানন্ধপ অমৃত হইতে অর্থাৎ তাহার মননক্রমে; প্রথমে স্ৃষ্টিপ্রক্রিয়া আরস্ত হয় । সেই 
বিশ্বকর্মীর মানস হইতে উৎপর্ ত্রাণকর্ত! বিশ্বনির্দ্াতা ত্ব্। কার্যযসাধনোগপবোগী মৃত্তি প্রাথ 
হন) এবং সেই ত্ব্ট। মরণশীল প্রাণিগণের জন্মের পৃর্কেই দেবত্ব প্রাণ হন। (ভাব এই 
ষে।স্থতিকার্যের জন্ত গ্রথমে তষ্টা-'দেবঙার উৎপত্তি হইয়াছিল । )॥ ১৭॥ 

ৃ মর্দানুলারিণী-ব্যাখ্যা | 

৭ “অহং ( আত্মজ্ঞানসম্পঃঃ জনঃ) “এতং (হৃক্টেঃ কারণভূতং) “মহাং ( মহিমানিতংঃ 
ঈর্বৈষঃ বরনীয়ং ইত্যর্ঃ )+পুরুষং' ( পরষেশ্রং ) “বেদ” (জানাডতি)) গাদিত্যবর্ণং' ( পরষ, 



১৪২ জানব? । 

| 1 | | 
প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানে! বভুধা বিজায়তে | 

| ] | 

তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরান্তন্মিন হ তন্থুভূবিনানণি বিশ্বা ॥ ৯১॥ 

শি 

জ্যোতির্দয়ঃ জাানাধারঃ) “তমস$ ( অজ্ঞানান্ধকারন্তঃ অবিস্থাদেঃ) *পরন্তা্ (অতীতঃ) 

ভবতি ইতি শেষঃ। ভাবঃ--জ্ঞানিনঃ তং পশ্ঠন্তি ন চজ্ঞানহীনাঃ। “তমেব' (একমেব তং) 

“বিদিতা' (জ্ঞাহ!) “অতিমৃত্যুং এতি' (মৃত্যু অতিক্রামতিঃ পরং ব্রহ্মীণং, প্রাপ্সোতি ); 

আয়নায়? ( মোক্ষার্থং, মুজিজাভায়__এতদ্যতীতং ইত্যথঃ) 'অন্তঠ (শ্বতঙ্ঃ) “পন্থা” (মার্শ) নন 

বিগ্ততে' ( দ্বিভীহ়ঃ ন অন্তি)। বন্ষজ্ঞানং বিনা কদাচ মুক্তিঃ ন অধিগম্যতে--ইতি ভাবঃ ॥১৮| 
ক ঙী 

এ 

বঙলানুবাদ। 

আত্মর্ান-সম্পন জন, স্থির কারণভ্ত সকলের বরণীয় (ষহিমাথিত) পরমেশ্বরকে জানিতে 

পারেন। পরমজ্যোতি'য় জ্ঞানাধারঃ অজ্ঞানান্ধকারের ব! অবিগ্তার অতীত হয়েন? 

( ভাবাথ-_জ্ঞাশিগণ তাহাকে দেখিতে পান; কিন্ত জানহীনের। তাহাতে নমথ হয় ন। )। 

একমাত্র তাহাকেই অবগঠ হইয়। জ্ঞানিগণ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, অথাৎ পর্ক্ম 
প্রা্ত হন। মুক্তিলাভের নিমিন্ত এতদতিরিক্ত অন্য পন্থা আর দ্বিতীপ কিছুই নাই। 
(চার এই খে বর্গ গান ভিন্ন কখণই মুক্তি অধিগত হয় না1)॥ ১৮॥ 

মন্ানুসারিণী-বযাখ্যা। 

প্রজাপতি (সর্ধাত্ম! ভগবান.) অন্ত; (আত্মস্থঃ ইত্য্ঃ) “অজায়মানঃ (অনুৎপগ্থমানঃ 
নিতঃ সন.) “গে” (গর্ভমধ্যে ) “রতি” ( গ্রবিশতিঃ পরিত্রামতি )$ অপিচঃ 'ৰহুধা” 

( বহুরূপেণ, গ্রপঞ্চরূপেণ ইত্যর্থঃ) “বিজারতে” (উৎপস্থতে ); “ধীরাঃ (ব্রঙ্গবিদাঃ ) 

িম্ত' ( প্রজজাপতেঃ ) 'যোলিং' ( স্থানং। ব্বরূপং ইত্যথ?) পেরিপত্তস্তি' (জাতি )$ “নিথ।নি 

(বরা ছুবনানি ছুতজাতানি এব) তম্সিপ্ হ₹' (ভশ্সিয়ের কারপাক্মনি কপি ) “তু 
(ছিনানি ভবন্ধি ইতি €শষঃ)। সর্ব; এব ভগবত; আত্মতৃঃ ইতি ভাব$॥ ১৯ ॥ | 

বঙ্গানুবাদ । 

সর্বাত্ম। ভগবান প্রজাপতি আত্মস্থ এবং অনুৎপস্ভমান অর্থাৎ নিত্য হইয়াও/ গর্ভ-মধ্যে 
পরিভ্রমণ করেনঃ এবং বনুরূপে অথাৎ প্রপঞ্চগ্ূপে উৎপঞ্ধ হন। ব্রক্ষবিধগণ সেই ভগবানের 

স্বরুপ জানিতে 'লীরেন। বিশ্বভুরন 'স্যাৎ ভূুতজাত সক্কলই সেই কারণাকা। ত্রন্ছে 

গ্রনস্থিত আঞে। (ভাব এই বেঃ--সকলই ভগবানের আক্মডুত )1 ১৯৪ | 



জাবেদ । ১৬৩ 

| ৃ | প্ 
ঘৈ। দেখেতে] জাতপতি যে। গ্েবানাং পুরোহ্ত$। 

গড গর গজ এছাটি আজ 

| ৃ 
পুর্ধো যে। দেবেচ্যে! জাতে! নমো রুচায় প্রান্গয়ে 1 ২০ ॥ 

] | 
রুচং ব্রঙ্গং জনয়ন্ডে। দেব অগ্রে তদব্রেধন্। 

] | ৃ 
যত্ত্বধ ব্রাঙ্ষণে। বিষ্াত্তম্ত দেবা অমন্থণে | ২১॥ 

মন্দাজুনারিী-বাযাখ্যা। 

$ (প্রঙ্াপতি: ভগবান) 'দেবেভঃ, (দেবানাং দেবভাবান1ং বা মধ্যে ইত্যর্থঃ) 

£আঙপত়ি' ( গ্ঠোঙতে-ধথ।দেঁধান্ গ্তোভতি গ্রকাশয়তি ইত্)ঃ) অপিচ “বঃ+ (ভগবান) 

£দেধানং! ( দেবহসম্পন।নাং) পুরোহিতঃ' । সর্দিকার্ষে)যু পুরতঃ বর্তমান, নাকঃ ইড)খঃ) 
তথা “যঃ' ( ভগবান্) 'দেবেভাঃ' (দেবতানাং মধ্যে, দীধিদানাদিগুণেযু বা প্রথম প্রকাশষানঃ 
ভবতি), “কুচায়ঃ (দীপ্যথানার়) 'ব্রাঙ্গরে ( রম্মাব়বৃতায়) তিক! (তগবতে) নম 
(নমস্কুর। লর্বতোভাবেন তং অন্ুপরণং কুরু ইত্যর্থ ॥ ২ 

গু ঙ 

বঙ্গানুবাদ। 

ষে গ্রঞ্জাপতি ভগবান দেবগণের ব| দেবভাবনমুত্র মধ্যে দীপ্িমান হয়েন অথব1 দেব' 

গণকে প্রকাশিত করেনঃ অপিচ। ষে ভগবান দেবগণের ( দেবস্বলম্পন্নগগণের ) সকল 

কার্ধেরর পুরোভাগে বর্তমান অগাং নায়ক হয়েন; আর, যে ভগবান দেবগণের মধ্যে 

(দীপ্ডিরানাদি গুপ-পমুহের মধ্যে) প্রথম গ্রকাশমান আছেন? দীপ্যমান ব্রদ্ষাবয়বহৃত 
সেই ভগবানকে নমস্কার কর অগাং তাহার অনুসরণ কর॥২*॥ 

মন্ঘান্ছগারিণী-ব্যাখ্যা । 

টং (জেট তিখং দীপাহানং) গং (ব্রঙ্গা বয়বঠডঃ) ব্র্ষণঃ উৎপন্ং জগৎ ইষ্ঠঃ ) 

৫ ( ইতি বাক)ং) 'জনয়ত (উংপাদযন্তঃ, ইিকারশভৃতাঃ ইত্যধ:) ধেবাঃ ( দেবগণা?, 
ভগবধধিতূতঃ3 ) ধঅগ্রে' (মিত)ক$া”ং, ) “পরুবন (উ£:)5 তরবাহ্হতং জ্তানং গষিউত্বং 

বিজ্ঞাপয়তি ইতি ভাঁবঃ। ৫ে ভগবন্! “ধঃ ব্রাঙ্মণঃ (হঃ ব্রঙ্গবিৎ) “থা (ত্বাং) “এবং 
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| ] | 
উ্ীশ্চ তে লক্ষমীশ্চ পত্ব্যারহো রাত্রে পার্থে নক্ষত্রোণি রূপদ্গিনৌ ব্যাত্তম 

] | 

ইঞ্চনিষাপাযুং ম উযাণ সর্বলোকং ম ইযাণ। ২২॥ 

( এবশ্রকারং, শ্বরণে ইত্যর্থঃ) €বিগ্কাৎ' (জানীয়াৎ) “দেবাঃ' (দ্নেবগণাঃ) তগবদ্ধিভূতগরঃ 
ইত্যর্থঃ ) *তত্ত' (ক্রাঙ্গণত্ত ) “বশে আসন (বঙীহ্ভাঃ ভবস্তি)। সংকর্শাদিনা সঙ 
ব্রহ্ধবিৎ জগৎপৃজ্যঃ ভবতি যোক্ষং চ প্রার্সোতি ইতি ভাবঃ॥ ২১ ॥ 

ক কী 
কী 

বঙ্গানুবাদ । 

জ্যোতির্ধয় দীপ্যমান ব্রক্মাব়বহৃভ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপতি--এই বাকট, শষ 
কারপভূত দেবগণ অর্থাৎ দেববিভুতি-সমৃহ নিত্যকাল ব্যক্ত করেন। (ঙাৰ এই যে" 
ভগবদচুস্থত জ্ঞানই স্থষ্টতত্ব বিজ্ঞাপিত করে)। হে ভগবন.! যে ব্রক্মবং আপনাকে 
এবম্প্রকার অধাং স্বরূপে অবগত হয়েন, দেবগণ ব] দেবৰি ইতিপমুহ তাছার বশীভূত হুন। 
(ভাব এই যে, সতকম্মাদির দ্বারাই ব্রহ্মবিৎ জগংপুজ্য হয়েন এবং মোক্ষ লাভ করেন )॥ ২১॥ 

ঁ গ 
ঁ 

মর্মান্সারিধী-বযাখযা। 

হে ভগবন্। *ভ্শ্চ লক্্মীশ্চ' (সম্পংসৌন্দর্ধ্য-রূপিপেটো ছে) 'তে (তব) পদ্ধেট।, 

(অঙগীহতে জায়ে) বিদ্বেত্তে ইতি যাবৎ । “৮? (তথ) 'অহ্বোরাত্রে' ( দিবানিশে) 'পার্খে' 

( পার্খস্থানীষে স্থঃ) ভবতঃ উতভে পার্থে বিস্তেতে ইতি ভাবঃ? “নক্ষতাণি' (গগনগাঃ জরাঃ ) 

তব “রূপং (মহিমা-প্রকাশিক13) ভবস্তি ইতি শেষঃ। অপিচ £অস্থিনৌ” ( ছাবাপৃথিব্যো, 

ছ্যলোকভুপোকৌ ) তব “ব্যান্ড (মুখস্থানীদে) বিছ্বোতে ইওার্থঃ | হে ভগবন্! ত্বং £ইফচন্' 

(ত্বাং ইচ্ছনও ত্বাং প্রাগ্,মিচ্ছতঃ ইত্যর৫থঃ) “ম” (মদ) অনু (পরলোকেইপি ) 'ইবাণ' 

(ঈশ্বরঃ) পালকঃ ভব ইত্তি শেষঃ)। হে 'ইযাণ' (হে পরখৈষ্বর্য)সম্পঞ্ন 1) এম” (যম) 

এসর্বপোকধ' € সর্ধাবন্থায়াং ইতি ভাবঃ) «ইযাণ' (পালকঃ) ভব ইতার্চ॥ ২২॥ 

বাবা । 

হে তগবন.! সম্পং এবং পৌন্ব্ধ্য আপনার অঙ্গীতূ আছে; এবং দিবানিশি আপনার 
পার্বসানীয় হয় অর্াৎ আপনার উভ্ভপ় পার্খে বিগ্তমান। গগন্চারী নক্ষত্র-সমুহ আপনার 

রূপ বা ম্ষাপ্রকাশক। আরও, আবাপৃথিবী ছ)লোকুলোক আপনার মুখস্থানীস্। 

ছে ভগংন.! আপনি আপনার প্রাণ্তকামী আমার পরলোকের ঈশ্বর বা পালক হুউন। 
হে পরমৈশ্ব্ধ্যলম্পয় | আপনি আমার সর্দাবন্থার় পালক ও রক্ষক হউন] ২২। 
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অধর্ববেদীর পুরুষ-গুস্ত | 
অধর্ধ্ববেদ-সংহিতার উনবিংশ কাণ্ডের যষ্ঠ সুক্কে একটী পুরুষ-নুঙ্ত 

আছে। সেই পুরুষ-সুক্তটী খথেদীয় পুরুষ-সুক্তের সহিত সাদৃশ্ঠলম্পল্ন। 
খথেদীয় পুরুষ-সুক্তের ষোলটী মন্ত্রের হ্যায় উহাঁতেও যোঁলটী মন্ত্র আছে। 
উ্য়ন্র পাঠ প্রায় অভিষ্ন। মধ্যে মধ্যে সামান্য পাঠ-ব্যত্যয় দৃ্ট হয়। 
যেমন খখেদীয় পুরুষ-সুকের প্রথম মন্ত্রের 'সহঅশীর্া:ঃ স্থলে অথর্বববেদে 

'সহত্রবাহৃঃ, পাঠ দৃষ্ট হয়; ইত্যাদি। 
কিন্ত অরর্বববেদীয় পুরুষ-সুক্ত বলিয়া আরও তেন্দ্রেশটী মন্ত্র গ্রচলিত 

আছে। খখেদয়। সামবেদীয় ও খজুর্ব্বেদীয় পুরুষ-সুক্ত হইতে অথর্বধবেদীঝু 
সেই পুরুষ-সুজ্ত সম্পুর্ণ স্বতস্ত্র। উহার প্রথম কয়েকটী মগ্ত্রে সেই পুরুষ- 
সুক্জে মানুষরূপে কল্পনা কর হইয়াছে । তাহার পদতল হইতে আরম্ত 
ক্রিয়!৷ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচয় সেখানে পরিদৃন্ট হয়। সেই পরিচয়ে 
ভগবানের মহছিমার কথ স্মরণ করাইয়। দেয়। 

মন্ত্রের প্রথমেই আছে,--'কে পাষ্ী গাভৃত পুরুষন্থা 1? অর্থাৎ) কে 
সেই পুরুষের ব। মানুষের পাকা” (গোড়ালির নিন্নভাগ ) সঙ্গি করিয়া- 
ছলেন? এই একটা প্রশ্নেই ভগধানের মহিমার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। 
পদতলের পাষি। একজনের নয় অনংধ্ মনুয্ের। কেবল মনুষ্যের্ বা 

বাল কেন, অনন্ত কোটী প্রাণীর মধ্যে তিনি ন্যস্ত রাখিয়াছেন। তাহার 
এ ফছিধার কি তুলন। আছে? 

এইরূপঃ মন্ত্রের প্রথম চরণে আছে,_-”কন মাংলং সম্ভতং কেন 
গুল্ফৌ।” এমন সহিমান্থিত্ত দে কে তিনি, যিনি পুরুষের বা প্রাণীর দেহে 
মাংসের ও গুল্ফদ্বয়ের সঙ্গাবেশ করিয়াছেন? এইরূপ, প্রতি সস্্রের প্রতি 
উত্জিততেই সেই ভীহারই প্রতি দৃষ্টি আনে-_ ঘিনি অ্রষ্টা, ধিনি প্রতি জঙ্গ- 
প্রত্যঙগের নিপ্মাত1,--জগতের প্রত্যেক বস্ত ধাহার ইচ্ছায় সপ্জাত হুইয়াছে। 

এই ভ!ব মনে পোষণ করার লঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুশ্মরণ কর! আবশ্মক। 
মন্রার্থে- এই তত্ব অধিগত হয়। আমন প্রথমে দেই তেত্রিগটী মন্ত্র ও 
তাহার দ্বাবাধ প্রকাশ করিতেছি । পরিশেষে গ্রথমোক্ত পুরুষ-সুক্ত ও 

যা খখদাদির নিত মাদৃশ্ঠ-সম্পন্ন, তাঁহাও প্রকটন করিব। 
৩১৪ 
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| | ] | ৃ 
কেন পাঁফাঁ আভূতে পুরুষস্ত কেন মাংসং লম্ভ তং কেন গুল্ফ। 

| | | 
কেনাঙ্ুলীঃ পেশনীঃ কেন খানি কেনোচ্ছয্ে। মধ্যত; কঃ প্রতিষ্ঠামূ ।১। 

] 
কন্মাম, গুল্ফ।বধরাবকৃৰমটীবন্ত।বুস্তরো পুরুষস্ত।। 

| | | 
জঙ্যে নিপ৩] ন্যপধুঃ ক শ্িজ্ঞাতুনোঃ সন্ধী ক উ তচ্চিকেত। ২॥ 

| ৃ | | | 
চতুষ্টয়ং যুজ্যতে সংহিতান্তং জানুত্যামুদ্ধং শিখিরং কবন্ধমূ। 

| | | | 
শ্রোণী যদুরূ ক উ তজ্জঞ্জান যাভ্য।ং কুণিদ্ধং শ্রদৃঢ়ং বভৃব ॥ ৩! 

কাহার দ্বার! সেই পুরুষের পায় (গোড়ালির নিম্নাংশ) বিত্যস্ত হইয়াছে? কাহার 

সারা মাংল এবং কাহার ছারা গুল (গোড়ালি) ষথা-বিস্তস্ত আছে । কাহার দ্বার অনগুলী-, 
সমূহ, কাহার দ্বারা “পশনী' (মাংল ও মাংলপিও--পেশীলমূহ )১ কাহার ঘারা,খানি 

(ললাটাস্থি) নির্খিত হইয়াছে? কেই বা “উচ্ছঙ্খ' দ্বতকে (গলদেশের পাশ ঘয়কে )' 

£মধ্যতং ( মন্তকের এবং দেহের মধ্যস্থলে আবশ্কানুরূপ ) প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন ? ১৪ 

পুরুষের পদণ্ডলের গুল্ফত্বর, তাহার অধর, তাহার পদদয়ের উপরিভাগন্থ জাহলংলগ্র 
অঞ্িসমুহ (কাথা হইতে উৎপন্ন হইল? জঙবন্বকে (গুল্ফ হইতে জান পর্যন্ত অংশ): 
কে সঞ্চরণশীল করিয় নির্মাণ করিল? কেই বা জাহুদ্ধয়ের সন্গিবয়কে সঞ্চগন-উপযোগী. 

করিয] নিষ্মীধ করিল। কেই বা তাহা অবগত আছেন ?২॥ 
খা ও 

তু 

জানগুদহ দংগ্রথিত অস্টিসমূদ্থের চতূর্বিধ গ্রস্থি বা বন্ধন এবং জাহ্ঘয়ের উপরিভাগ িত 
উদরকে কে যোজন! করিয়াছে! শ্রোণি (কটিদেশ) ও উরদ্বয়কে কে বখাবিন্তস্ত 

রাখিয়াছে - যাহার ছার] কুসিম্ধ ( ধড়, দেহ) দুঢ়রূগে বিধৃত হইয়া আছে 1৩ 



জানবে । ১৯৭ 

| ] | ] 
কতি দেবাঃ কতমে ত আপন য উরে শ্রীবাশ্চিকুুঃ পুরুষস্থ। 

] ] ৰা 
কতি স্তনে ব্যদধুঃ কঃ কফোডে। কতি ক্ষপ্ধজান্ কতি পৃষ্টিরচিন্বন্॥ ৪ ॥ 

| | | 
কে। অন্য বাহু সমভরদ্ বীর্ধযং করবাদিতি। 

| | | 
ংলৌ কে। অন্ত তদ্ দেবঃ কুলিন্ধে অধা। দধৌ ॥৫ ॥ 

্ | ] 
কঃ সপ্ত খানি বি ততর্দ শীর্ণ কর্ণাবিমৌ নালিকে চক্ষণী মুখমূ। 

| | | | | 
যেষাং পুরুত্র! বিজয়ন্ত মন্ধণি চতুম্পাদে। দ্বিপাদে। যন্তি যামণ ॥ ৬ ॥ 

এ শসার - পিন ৮ নাকি 

কিরূপ কত দেবগণ & পুরুষের গ্রীবা (গলদেশ ) এবং *উরঃ” ( বক্ষংস্থল) সংগ্রথিত 

করিয়াছেন? কে তাহার হ্যনতবয় ভ্তস্ত বাপিয়াছেন? কে তাহার «'কফোড' ( কম্ুইন্বয়) 

নিশ্মাণ করিয়াছেন? কেই ৰ তাহার পঞ্জরাস্থিসমূহ ও স্কন্দদেশ সংগোগ্িত করিপ়াছেন 1৪ ॥ 
টি বট 

ও 

কে তাহার ৰাহুদ্ধ়কে বিশ্বস্ত কররয়াছেনঃ এবং তাহাদিগকে ম£যত্ প্রদর্গনের বিষয় 

বলিয়। নিক়্াছেন? কে তিনিঃ কোন্ দেবতা ভিনি-ধিনি অংস্থয়কে (ছুই স্বস্ধের অন্গুপি- 

পারমিত ন্গায়ুবিশিষ্ট স্থান) 'কুলিন্ধের' (জীবদেহের কাণ্ড বা ধড়) উপর স্থাপন করিয়াছেন 14॥ 

মন্তকের সগপ অন্থিকে কে বিশ্বস্ত রাখিয়াছেন? কর্ণঘঃ। নালিকাছয। চক্ষু এবং 

ঘুখমগুল প্রতৃতিই বা কে নির্মাণ করিয়াছেন? কাহার অপাধ+রণ শক্তিতে দ্বিপদ এবং 

চতুষ্পদ প্রাণিগণের চলচ্ছকি বিহিত হইয়াছে? ৬। 
টড ৪ 



১৪৮ জানবে । 

ৃ | ৃ 1 
হন্বে।হিঁ জিহ্ব।মদধাৎ পুরূচীমধা মহীমধি শিআয় বাচমু। 

| ূ 1 

স আ। বরীবর্তি ভুবনেঘন্তরপো। বসানঃ ক উ তচ্ছিকেত॥ ৭॥ 

| ] | ] 
মস্তিষ্ষমন্ত যতমে। ললাটং ককাচিকাং গ্রথমো যঃ কপালম। 

ৃ । 

(৮ত্র। চি৬)ং ভদোঃ পু্ষম্তা দিবং রুবোছ কতমঃ ম দেবঃ ॥ ৮॥ 
শা সি বসেও হর ওযা 

1 ্ 

প্রিয়াপ্রয়াণি বহুল। স্বপ্পং সন্বাধতক্দ্রযঃ। 

ৃ 
ভ।নন্দানুঞ্রে। নন্দাংশ্চ কম্মাদ্ বহতি পুরুষঃ ॥ ৯ ॥ 

শিক 

কে তিনি-ধিনি হনপ্রয়ের (চোক্ছালের ) মধ্যতাগে সম্প্রাপারণ-সঙ্কোচনশীগ গ্রিহবাকে 

স্থাপন কপিয়া তাহাভে বাক্যকথন শক্তি প্রদান করিয়াছেন? কে তিনি, ধিনি আদ্রতায়ু 
নিও রাখিয়া (জীবদেহে রক্ত সঞ্চারণ করিয়! ) জীবিত প্রাণীর মধ্যে ইতভ্ততঃ বিচরগ 
কারতেছেন? কে তাহার এ মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছে? ৭॥ 

ক ও 

কী 

কে খিনিঃ ধিনি সর্বপ্রথম মস্তক ও মন্তিষ্ধ গঠন করিলেন? পলাট ও ললাটন্থিত। 

£কক1টিক। (মনস্তকের পশ্চান্তাগের অস্থি) এবং কপাল গ্রভৃতিই বা প্রথমে কে বিস্তম্ত 

করেন? পুরুষের হনুদ্ধয়কে রর্গা করিবার উপায় ধিনি করিয়াছিলেনঃ সে সেই দেবতা 

"--ধিনি নিত্যকাঁল ব্বর্গে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥৮॥ 
ক ক 

৫ 

সেই পুরুষ ঝেণথ। হইতে প্রিয় ও অপ্রিয় বস্ত সকল আনয়ন করিলেন? বিভি্ন 
প্রকারের বস্তঃ নিদ্র। ভয় ক্লান্তি ভোগ এবং আনন্দ কোথ। হইতে আসিল 1 ৯॥ 

র নী 
ক 



ধমহেদী। ১৪১ 

] ] ৃ 
্।তিরবর্তিনিধতিঃ কুতে। নু, পুরুষেমতিঃ। 

| | | 
রাদ্ধঃ সম্বৃদ্ধিরঘৃ্ধির্দতিরুদিতয়ঃ কৃতঃ ॥ ১০ ॥ 

| ] ] | 
কে। অন্মিষ্প(ণে। ব্যদধ)দ ব্ষিবৃতঃ পুরুরূতঃ লিন্কুত্যত্যায় জাত; | 

| ণ | | | 
তী'ব্র। রুপ! লো।হিশীত্ঞ1অধুআ। তত্ব অৰাচীঃ পুরুষে তিরশ্চাঃ ॥১ ॥ 

] 
কে। জন্মিন রূপমদধাত কে। মন্গানং চ লাম চ। 

| ] ] 
গাতুং কো অন্মিনি কঃ কেতুং কম্চারত্রাণি পুরুষে ॥ ১২ ॥ 

উজ ওনার এ জুটি 

কোথা হইতে নেই পুরুষের ভাব) অমঙ্গল। যন্ত্রণা ও দারিন্ত্য আমিল1 কোথ। 

ইতে লাফগ্য। সমৃদ্ধি, ধনাড)তা। চিন্ত! এবং বাকৃশত্তি আলিল? ১*॥ 
ন্ট ষ্ঠ 

চি 

কে তাহার মধে) বন্ার প্রবাহ প্রবাহিত রাখিলেন-_ষাহা বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ভাবে 

প্রবাহিত হইয়া! নমনদীর তি করিল? দ্রতগঙ্গনশীল; রক্ত বর্ণ, তাম্রবর্ণণ নললোছিত সেই 

স্টাপ্রবাহকে কে পেই পুরুষের অভ্যন্তরে তি্ধ্যকৃতাবে উদ্ধাধঃ সঞ্চালন করিল? ১১॥ 

কে ফ্াহাকে নৃশ্তধানণ রূপ প্রদান করিল? কেতীাহার আকৃতি দিল? কেত্ঠাহার 

গ্বাযতন ও নাষ গ্রনান কিল 1 কে তাহাকে গতিশীল করিল ? কেই ৰাতীাহাকে সংজা দান 

করিল? কে তাহাতে গতিশকিবিশিষ্ট পদদ্ব় সংযোজিত করিল ? ১২ | 
সী ক 

মী 



১১০ ' জানবে । 

বা | | ] 
কো অন্মিন প্রাণমবদত কে। অপানং ব্যানযু। 

1 | | 
সমানমস্মিন কো! দেবোধি শিশ্রায় পুরুষে ॥ ৯2 

| | ] ] 

কে। অন্যিন্ যজ্জমদধাদেকে। দেবোধি পুরুষে । 
আইজি ও ভচ্যারা 

টি 

| | | | 
কে! অন্মিনত্পত্যং কোনুতং কুতে। সৃহ্যঃ কুঠোমৃতমূ ॥৯3॥ 

| | 
কো। অন্যৈ বাঃ পর্য্যদধাৎ কো! অস্যায়ুরকল্পয়ৎ। 

রসদ গর শি পাজ কসর 

| | 
বলং কো অকম্মে গ্রাযচ্ছৎ কে। অস্যাকল্পয়জ্জবমূ ॥ ৯: 
বিট আস্থা রারিটি আরা শাল 

স্পা প্রা ০৮০ সপ 

কে তাহার অভ্যন্তরে জীবনাশক্িবিশিষ্ট গ্রাণবাযুর মঞ্চ।র করিয়! দিল) কেই বাতীহার 

মধ্যে অপান (অধোগামী) এবং ব্যান (উদ্ধগামী) বায়ুর সমাবেশ করিল? সেই 

পুরুষকে কোন্ দেবতা “সমান বাফুও ছারা সম্ীবিত করিলেন ? ১৩ ॥ 

কোন্ অধিদেবত| সেই পুরুষে ষল্ঘ বিশ্যন্ত করিয়াছিলেন? কে তাহাকে সঅ 
ও অনু শিক্ষ। দিয়াছিলেন? মৃত্যু ও অমৃত (অমরত্ব ) কোথ| হইতে আসিল? ১৪॥ 

ও গু 

গু 

কে তাহার বাস বিন্ুন্ত করিয়াছিল? কাহার দ্বারাই বা তাহার আমু (অীবিতকাল) 

গারকল্পিত হইয়াছিল? কে তাহাকে বল অথাৎ বাক্য প্রদান করিয়াছিলেন? কাহার 

হারাই বা] তিনি “জব' অর্থাৎ ভ্রভচলচ্ছক্তিসম্পন্ন হন 1১৫॥ 
লী £ চা 



জানবযেদ। ১১১ 

ৃ | 
কেন।পে। অন্ুভনুত কেনাহরকরোদূ রুচে 

' | ] 
উধলং কেনামৈন্দধ কেন লাএস্তবং দদে॥ ৯৬॥ 

| | 

কে। অন্বিন রেতো ম্যাদদধ।ৎ তস্তর! তায়তাঁমিতি। 

| | | 
মেধাং কে। অন্বিম্নধ্যোহৎ কো বাণং কো মতে! দধোৌ ॥ ৯7 

| | | 
কেনেমাং ভূমিযৌণেত কেন পর্বযভব্ু দিবমু। 

ওহ চিট 

ৃ | | 
কেনাতি মহা পর্বভান কেন কর্দ্দাণি পুরুষঃ।' ৮ 

, কাহার দ্বার জলরাশি বিস্বৃত হইঘাছে? কে তিনি ধিনি এই উজ্জ্বল আলোকপূর্ণ 

দিবসকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন? কাহার দ্বার! উষ। প্রকাশমানা হন; আর কাহার 

ঘার। পায়ংকাল বা সন্ধ্যা সমাগত হয়েন 1॥১৩৬।॥ 

কে তাহাতে রেত বা বীঞ্গ স্থাপন করিয়াছেন? কাহার দ্বারা জীবনের হুর গ্রথিত 

হইয়াছে? কে তাহাতে মেধা প্রদান করিয়াছেন? আর) কে তাগাকে স্বর এবং কে 

তাহাকে অঙগসঞ্চালন-সামর্থ্য প্রদান করিসাছেন ? ১৭ ॥ 

কাহার'ছ্বার1 এই পৃথিবী সঙ্জীক্কৃত হইয়াছে? কে স্বর্গকে স্থটি করিছাছেন? কাহার 

শৃততে সেই পুক্ষ পর্বহাদি এবং শৃইবস্ত্রনমুহ অতক্রষ করিয়া অবস্থিত আছেন? ১৮ ॥ 



9১০ 'জানবের। 

ৃ | | : | 
কো! অন্মিন প্রাণমবযৎ কে। অগানং ব্যানমু। 

] | | 
সমানমন্মিন কে! দেবোধি শিশ্রয় পুরুষে ॥৯০॥ 

| ৃ ] 
কে! অন্মিন যজ্জমদধ।দেকে! দেবোধি পুরুষে । 

০ 

] | | 
কে! অন্মিন্ত্ঘত্যং কোনৃঠং কুতে। মবৃহাঃ কুতোমৃতম্ ॥ ৯৩ 

| | | 
কে। অন্মৈ বাপ; পর্যযদধাৎ কে। অস্যাযুরকল্পঘ়ত। 

1 1 ] 

বলং কে! আম্মৈ প্রাহচ্ছতৎ কে। অশ্থাকল্পয়জ্জবমূ ॥ ৯: 

কাদার এবাহার০প্ব বাহারের হারার *........০০০০০, ০০০০০০০০০০০ এ জা ৮ ০] 

কে তাহার অভ্যন্তরে জীবনাশক্তবিশিষ্ট গ্রাণবাধুর সঞ্চার করিয়] দিল? কেই বাতীহার 

মধ্যে অপান (অধোগামী)। এবং ব্যান (উদ্ধগমী) বাধুর সমাবেশ করিল? সেই 
পুরুষকে কোন্ দেবতা! *“সমান' বায়ু ঘার1 সঞ্জী্বধিত করিলেন ? ১৩ ॥ 

ড় ভি 

চ 

কোন্ অধিদেবতা সেই পুরুষে যদ্ত বিগন্ত করিয়াছিলেন? কে তাহাকে সর 
ও অনৃত্ত শিক্ষ। দিয়াছিলেন? মৃত্যু ও অমৃত ( অমরত্ব) কোথ। হইতে আমিল? ১৪ ॥ 

ও ভী 

ঙ 

কে তাহার বান বিন্যস্ত করিয়াছিল? কাহার ঘারাই বা তাহার আমু (শীবিতকাল) 

পরিকর্পিত হইয়াছিল? কে তাহাকে বল অথাৎ বাক] প্রদান করিয়াছিলেন? কাহার 
হারাই বা তিনি “জব? অর্থাৎ ভ্রুতচলচ্ছকিসম্পনন হন 1১৫॥ 

নি রী 
নী 
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| | 
কেন।পে। অন্বতনুত কেনাহরকরোদু রুচে। 

| : | ] 
উধলং কেনান্ৈন্দ্ধ কেন লাএস্তবং দদে॥ ৯৬১॥ 

|. ] 

কে। অশ্মিন রেতে। হ্াদধাৎ তন্ত্র তায়তামিতি 
হজ আজ) ভি গা 

| | | 
মেধাং কে! আশ্মিন্নধ্যোহতৎ কো বাণং কে! নতে! দধৌ॥ ৯৭ 

আঞ্গানি টি মর) 

|. | | 
কেনেমাং ভূমিমৌণোৎ কেন পর্ধযভব দিবযৃ। 

| | 

কেনাভি মহত! পর্বব্ান কেন কর্্ধণি পুরুষঃ1 ৮ 

; কাহার দ্বারা জলরাশি বিস্তৃত হইফাছে? কে তিনি) ধিনি এই উজ্জল 'মালোক পূর্ণ 

দিবসকে হৃষ্টি করিঘ্াছিলেন? কাহার দ্বারা উষ। প্রকাশমানা হন; আর কাহার 

ধার পায়ংকাল বা সন্ধ্যা সমাগতা হয়েন 10 ১৬॥ 

রী গু 
গ্ী 

কে তাহাতে রেভ বা বীঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন? কাহার দ্বারা জীবনের হু গ্রথিত 
হইয়াছে? কে তাহাতে মেধা প্রদান করিয়াছেন? আর, কে তাঙগাকে স্বর এবং কে 

তাহাকে অঙ্গসঞ্চালন'সামথ্য প্রদান করিয়াছেন ? ১৭ ॥ 

কাহার'ছার] এই পৃথিবী সঙ্জীকৃত হইয়াছে? কে স্বর্ণকে সৃষ্ট করিগাছেন? কাহার 
শৃতিতে সেই পুকষ পর্বতাদি এবং শষটবস্ত-মদুহ অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছেন? ১৮। 
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ৃ | 
কেন পর্জগ্যমঙ্গেতি কেন পোমং বিচচ্ষণমূ। 

1 | 1 
কেন যজ্ঞং চ শ্রদ্ধাং চ কেনাশ্িন নিহিতং মনঃ1 ৯৯ ॥ 

] ] 
কেন শ্রোত্রিয়মাপ্নেতি কেনেমং পরধেঠিনম | 

| ! ূ 
কেনেমমগ্রিং পুকষ) কেন পম্বংপরং সমে 1 ২৩ ॥ 

| ] 
ত্ক্ধ আোত্রিসমাঘোতি ব্রন্মেষং পঞ্জষেঠিনগূ। 

আজাহার ৮০০০০ অন্ত 

্ 1 
ব্রন্োমষমিহ পুরুষে অন্ধ সম্বৎদরং যষে॥ ২৯ ॥ 

য় 

কাহার দ্বার। পন্ডন্ড সঃ হয়? কাহার থারাই বা “বিচক্ষণ সোম আবিরৃতি হন 1 কাহার 

ঘ্বার। ষন্ত ৪ শ্রদ্ধা সঞ্জাত হয়? কেনই ব! মন তাহাতে নিহিত হইয়াছে 1১৯ 

কী গাঁ 
কী 

কাহার দ্বার শ্রোত্রিয়ের অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির স্ষ্টি হয়? পরষেষির অর্থাৎ ভগবানের 

প্রতিই বা কে তাহাকে আকর্ষণ করে? পুরুষ অগ্লিকে বৰ জানদেবড়াকে কাহার দ্বারা 

প্রাপ্ত হয়? সম্ধংপরকেই বা কে পরিমিত করে1২॥ 

ঙ €ঁ 
ক 

একমাত্র ব্রঙ্গই শ্রোত্রিয় বা জ্ঞাণিগণকে প্রাপ্ত হন) বঙ্ষই সেই পরষেঠি বা পর 
দেবতা । ব্রঙ্ম হইতেই পুরুষ অগ্রিকে বা জ্ঞানদেবতাকে প্রা হয়) সংবৎসরগর্দ 
কাল-বিভাগ ব্রক্ধ বর্তৃকই সমাহিত হয়॥ ২১॥ 

ক তি 

০ 
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] | ] ূ 
কেন দেব অনু ক্ষিযতি কেন দৈবজনীর্দিশঃ | 

| | 
কেনেদমন্বন্নক্ষত্রং কেন সং শ্গত্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥ 

| | | ] 

ব্রহ্ম দেব। অনু ক্ষিপ্ততি ব্রহ্ম দৈবঙ্নীর্ব্শঃ। 
শন (আতা স্তর 

| | 
ব্রন্মেদমন্থাননন্গত্রং ব্রহ্ম নখ শত্রমুগ্যতে ॥ ২৩ ॥ 

বর ক গঞঞএাট আও জে গর 

| | 
কেনেয়ং ভূমিররধিহিত| কেন দৌরুত্তর। হিতা। 

০ এ রা ঝি ব্যারাজ 

| | 
কেনেদমুদ্ধং তির্ধ্যক চান্তরিসং ব্যচো হিঠসু ॥ ২৪৮ 

গাগা তা ০০ রা জপ ৮৭ ছাপ পপ জপ উপ, ৮ পা ৮ পপ শসা পা পা, রি গে 

কাহার শত্তিবলে দেবগণ দেখলোৌক-মধ্যে বান করিতে সমর্থ হন; কে 'দৈবজনী ব| 

দেবগণকে শ্যষ্ট করেন? কাহাকেই বা অ-ন্গত্র, আর কাহাকেই বা ক্ষত্র বলে 

(অর্থাৎ কাহার প্রভাবেই বা অসৎ অ-ক্ষতঁ বা বলহীন এবং কাছা গ্রভাবেই ৰা 

সং কক্ষত্র” অথাৎ শক্তিমান বলিয়। উক্ত হয়)? ২২॥ 

গু ছী 
ঙ 

ব্রহ্মই দেবগণের মধ্যে তাহাকে স্থাপন করেন। বঙ্গককই “দৈবজনী'র ব| দেবগণের স্ষ্টি 

হয়: ব্রদ্ধের গ্রভাবেই অসৎ অঙ্গত্র' বা বলহীন এবং সত্“ক্ষত্র' অর্থাত শ্জিসম্পন্ন হন ॥ ২৩॥ 

কাহার দ্বার! এই বিশ্ব প্রতিঠিত এবং কাহার দ্বারাই বা ছালোক উন্নঙদেশে অবস্থিত? 

কে অশররিষ্ষকে উর্ধে প্রতিঠিত করিছু] চতুর্দিকে বিশ্বোপরি বিদৃত রাখিঘ্জাছেন ? ১৪। 

৩ম--১৫ 
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ূ | ] 
্রঙ্গণা ভূগির্বহিত। বর্গ পৌরুন্তর। হিত।। 

শি জাভা জগতে 

| | 
ব্রন্ষেদমুদ্রং তিধ্যক চান্তরিক্ষং ব্যচে! হিতথূ ॥ ২৫ ॥ 

খররারগা শর ধ ওঃ ব্ারারটি 

] ] 

মুদ্ব্ণনমস্য সংলীব্যাথব্ব! হদযং চ যগু। 

ূ ৃ 
মন্তিক্ষাদদ্রঃ প্রেরয় গবমানোধি শীর্তঃ ॥ ২৬ ॥ 

গান স্পা 

| ূ 
তদ্ূ বাঁ অথনিণঃ শিনে। দেবকোশঃ মমুজি | 

| | 

৩ প্রাণো অতি রক্ষতি শিরো অন্নমণেো মন ॥ ২৭ ॥ 

উদদ্ধা দু স্থটাওন্তরধ্যও এ স্থটাওঃ সর্দ! দিশঃ পুণ্ষ আ বভর্বা9। 
অনার স্পা মা রাজি 

| | | 
পুর যে! ভুল্ধণো বেদ মন্তাঃ পুরুষ উচাতে ॥২৮॥ চি 

কি শখ গুতা আছ ০০০ 

সেই ব্রচ্দের দ্বারাই এই পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত ঃ ব্রহ্ষই ছালোককে ষথাস্তানে বিস্বু 

র1খিয়াছেন। ব্রপ্গাই অস্তরিক্ষকে উদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিয়! বিশ্বোপরি বিশ্তুত রাখিয়াছেন ॥ ২৫ 
গঁ রি 

১ 

অনর্ধন তাহার মস্তক ও হাদয়কে সংযোঞ্জিত কপিয়া ষথাবিষ্স্ত করিয়াছিল ; এব 

পবমান তাহার মস্তক হইতে মস্তিষ্কের উদ্ধাদেশে গ্রেরিত হইযাছিশেন ॥ ২৬ ॥ 
গং ষ 

ক 

তাহাই প্রৰতপক্ষে অথব্বণের শিরোদেশ। তাহাকেই দৃঢ়লন্ধদ্ধ দেবকোশ ন্লে। প্রাণ 

অন্ধ এবং মন ( প্রাণবাযু অপানবায়ু এবং সমানবাযু) যথাক্রমে তাহাকে রক্ষা করে ॥২৭॥ 
বু 

স্ষ্টর উদ্ধে? স্থষ্টির সমান্তরালে এবং স্থ্টর সকল দিকে পুরুষ বিগ্কমান আছেন। 
তরন্ধার যাহ] পুর বাস্থান--ধিনি তাহ! অবগত আছেনঃ পুরুষ বলিয়াছেন, তিনিই তাহাকে 

জানিতে পারেন। (অর্থাৎ, ত্রহ্ম।র পুর বা স্থান এবং পুরুষ অভিন্ন- ইহাই ভাৎপরধ)থ) ॥২৮॥ 
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| ] | 
যো বৈ তাং ব্রহ্ষণে বেদযুততনারু 51 পুব্মু। 

| | | | 
ওম্মৈ ব্রন চ ত্রাঙ্গাশ্চ চক্ষুঃ প্রাণং এরজাং দু ॥ ২৯॥ 

| | 
ন বৈ তং চক্ষুর্জহাতি ন প্রাণে। জরণঃ পুরা। 

] | | 

পুরং যে। ব্রঙ্গণে। বেদ যস্তাঃ পুরুষ উচ্যতে ॥ ৩৯ ॥ 

ৃ | ৃ 
তাস্ট(চক্রা। নবদ্ব।রা দেবানাং পুগযোধ্য।। 

| ৃ 
২ হরণ্যয়ঃ কোশঃ স্বর্গে জ্যেতিষারৃতঃ ॥ ৩৯ ॥ 

ৃ | 

৩ম্মিন হিরগ্যয়ে কে।শেঃ জ্র্যরে ত্রিগ্রতিষ্ঠিতে । 

| | | 
তন্মিন যদ যক্ষমাতরন্থৎ তদ্ নৈ ব্রল্মবিদে। বিছুঃ ॥ ৩২॥ 

নি অমৃতন্বে আবৃত ব্রঙ্গের পুরকে ব। স্থানকে অবগত আছেনঃ বঙ্গ এবং ত্রার্গ 

₹ই চক্ষু, প্রাণ এবং প্র প্রদান করেন ॥২৯॥ 
যা ী 

রী 

চষ বলিয়াছেন+--বিনি বর্ষের পুর বাস্থান অবগত মাছেন, বার্ধক্যের পুর্বে অর্থ।ৎ 
প তাহার ত্ৃিহাণি হয় না এবং প্রাণহানি ঘটে না ৩* ॥ 

ক রস ঙ 

দেৰগপের মেই পুর দূর্ভেস্ত ও অঙ্জেয়ঃ অঞ্টচক্র-সমন্থিত ও নবদ্ধারবিশিষ্ট। তাহার মধ্যে 

উজ্জ্ল-আলোকাবৃভ শ্বর্গর্ূপ হিরপ্র় কোশ বিদ্যমান আছে ॥ ৩১ ॥ 
ও ছ্ী 

্তী 

তিনটী *অর' বিশিষ্ট এবং ব্রিবিধ রক্ষণীর দ্বারা বিধুত সেই হিরঞর কোশে কোন, প্রাণময় 

লামগ্রী (ক্স) অবস্থিত ব্রঙ্গবিদেরাই তাহা অবগত আছেন ॥৩২॥ 
ক ষ্ী 

ষ্ঠ 



১১৪ জানবেদ। 

ূ | ] 
্রঙ্গণা ভূমির্বিবহিতা ব্রঙ্গ দৌরুক্রা হিত।। 

| | 
€₹ তিরধ্যক চান্তরক্ষং ব্যচে। ঠিতঘ ॥ ২: ॥ একো? মুগ্ধ 

| | | 
মুদ্রানমস্য সংলীব্যাথবর্ হদয়ং চ য€। 

| | | | 
মস্তিকষ।দদ্ধঃ প্রেরয়ৎথ গবমানোপি শীর্ষতঃ 0 ২৬ ॥ 

| | | 
তদ্ বা অথবিণ? শিরে! দেবকো এ; সমুকি হু । 

| | 
ত€ প্রথণো অভি রক্ষতি শিরো। অন্নমথো! মনঃ ॥ ২৭ ॥ 

| | 
উদদ্ধণ নু স্য টা ৩স্তির্যও, নু ত্যটাও মি! দিশঃ পুণ্ষ অ। বভূর্ব 5 | 

| | | 
পুরঃ যো শভরন্ষণে। বেদ মশা; পুরুষ উচাতে ॥ ২৮ ॥ 

রিল গার খা আরা লজ 

দেই ব্রদ্দের দ্বারাই এই পুথিবী প্রতিষ্ঠিত; ব্রঙ্মই ছালোককে ষথাস্থানে বিন্ুস্ত 

রা1খিষাছেন। ব্রঙ্গই অন্তরিক্ষকে উর্ধে প্রতিষ্ঠিত করিয়। বিশোপরি বিস্তৃত রাখিষাছেন ॥ ২৫ ॥ 
টু রি ী 

অধর্ধন তাহার মন্তক ও হআ্দসুকে সংযোঞ্জিত করিয়া থা [বন্স্ত করিয়াছিল্নে ; এবং 

পবমান তাহার মণ্তক হইতে মন্তিক্ষের উদ্দেশে গ্রেরিত হইয়াছিলেন ॥ ২৩॥ 
ঞ্ ঞ্ 

সঃ 

তাহাই প্রকৃতপক্ষে অথর্বশের শিরোদেশ। তাহাকেই দৃঢ়লন্বদ্ধ দেবকোশ ললে। প্রাণ? 

অন্ন এবং মন ( প্রাণবাযু জপানবায়ু এবং সমানখাযু) ষথাক্রমে তাহাকে রুশ] করে॥২৭॥ 
ডী চু 

স্থষ্ট্র উদ্ধে? স্থষ্টির সমান্তরালে এবং স্থষ্টরর সকল দিকে পুরুষ বিস্তমান আছেন। 

অন্ধার ষাই1 পুর বাস্থান--ধিনি তাহ! অবগত আছেন, পুরুষ বলিয়াছেনঃ তিনিই তাহাকে 

জানতে পারেন । (অর্থাৎ, রঙ্গ1র পুর বা স্থান এবং পুরুষ অভিন্ন--হহাই তাৎপর্য)াথ) ॥২৮॥ 



হ্ানযেদ । ্ 

| | | 
যে বৈ তাং ব্রন্ধণে! বেদামুত্তনার্ 5২ পুঙ্ম। 

| | | 
তন্মৈ ব্রঙ্দম চ আন্গাশ্চ চক্ষুঃ প্রাণং গ্রাজাং দছুঃ॥ ২৯॥ 

| | 
বৈ তং চক্ষুর্জছাতি ন প্রাণে। জরনঃ পুর!। 21 

| | | 
পুরং যে! ব্রগাণে। বেদ যন্তাঃ পুরুষ উচ্যতে ॥ ৩৯ ॥ 

| | | 

তহ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পুরয়োধ্যা। 

ূ ৃ | 

হিরণ্যয়ঃ কোশঃ স্বর্গে জ্যোতিষারৃতঃ ॥ ৩৯॥ 

। | 
তন্মিন হিরণায়ে কোশেঃ জ্র্যরে ত্রিগ্রতিষঠিতে। 

| | | 
তম্মিন্ যদ্ যক্ষমাত্নন্বখ ওদ্ টৈ ব্রহ্গবিদো বিছ্ুঃ ॥ ৩২ ॥ 

বিলি অমৃতহে আবৃত ব্রঙ্গের পুরকে বা স্থানকে অবগত আছেনঃ ব্রঙ্দ এবং ত্রাঙ্গ 

তাহাকেই চক্ষু) প্রাণ এবং এজ। প্রদান করেন ॥২৯॥ 
০ ঙাঁ 

ক 

পুরুষ বনিয়াছেন,--বিনি ব্রন্ষের পুর বা স্থান অবগত আছেন, বার্ধকে)র পুর্বে অর্থ।ৎ 
অকালে তাহার দৃিহানি হয় না এবং প্রাণহানি ঘটে না ॥ ৩০ ॥ 

কট টি 
চি 

দেবগণের সেই পুর ছুর্ভেস্ত ও অজেয়, অষ্টচক্র-সমণ্থিত ও নবদ্ারাবিশি্ । তাহার মধ্যে 

উজ্জল-আলোকাবৃত শ্বর্গরূপ হিরু কোশ বিদ্তমান আছে ॥ ৩১ ॥ 
৪ চি 

তিনচী অর" বিশ্রি্ই এবং ক্রিবিধ রক্ষণীর দ্বারা বিধুত নেই হিরণ কোশে কোন, প্রাণময় 

লামগ্রী (ষক্ ) অবস্থিত) ব্রক্মবিদেরাই তা! অবগত আছেন ॥ ৩২ ॥ 
০ ঠ 

ঞ 



১৬ জানবেন | 

] ] 1 ] 

প্রন্র।জমান।ং হুরিণীং যশল। সংপরীবুতামু। 

| | | 
পুবং হিরণ্যযীং ব্রহ্ধা। বিবেশ।পরাজিতাম্ ॥ ৩৩ 

ছর্ণোর ন্যায় দীপামান, দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন, মহামহিমহ্থিতঃ ছুর্জের সেই হিরগর পুরে 
দেই অপরাজিত ব্রহ্ম প্রবেশ করিয়া আছেন ॥ ৩১॥ 

থসপাডারারাহারা) মুঠি ০০০০ পত 

হাথব্বিবেধীয় দ্বিতীয় পুরুষ-গক্ত। 

অধর্ববেদীঘ্র খিতভীয় পুরুষ-হ্থক্তের বিষন্ব (উনবিংশ কাণ্ডের ষষ্ঠ দৃক্তের পুরুষ- 

ুক্তের বিষয়) পুর্বে (১৭৫ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করা হইয়াছে। 

এখানে সেই পুরুষ-হুক্ত গ্রকটিত হইল ; ষথ1-- 

| । ৰ 
ও। মহত্রবাহঃ পুরুষ সহস্রাক্ষঃ সহঅ্রপাৎধ। 

|. | ৃ 
স ভূমিং বিধতো বৃত্াত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্ুলম্ ॥ ১ ॥ 

| | ] | 
ত্রিভিঃ প্তিদ্যামারোহৎ পাদস্যেহাতবত পুনঃ। 

] 
তথ। ব্যক্রাম্দ বিঘঙশনানশনে অনু ॥২॥ 

| | ৃ 
তাবস্তে! অন্ত মহিমানন্ততে। জ্যায়াংশ্চ পুরুষ; । 

.. | | | | | 
পাদোস্ট (বশ ভূতানি ভ্রিপাদন্যাযৃতং দিবি ॥ ৩৪ 



গ1নবেদ। ১১৭ 

| 

পুরুষঃ এবেদং সর্ববং যদ্ ভূতত যচ্চ ভাব্যমূ। 

! 1 1 
উতাম্বতত্বত্তেশ্বরে! যদন্তেনাভবগ সহ ॥ ৪ ॥ 

| ] 
যত পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধ! ব্যকল্পয়ন্। 

| 
সুখং কিমস্ কিং বাহু কিমুক পাদ! উচ্যেতে॥ ৫ ॥ 

রে পা 

| | | 
ব্রাহ্মণ হস্ত মুখমালীদবাহু বাজন্যোহভবহ। 

| | | 
মধ্য, তদহ্য যদূ বৈশ্যঃ পল্তাং শুর্রে। অজায়ত ॥ ৬ | 

| 
চজ্জরমা মনসে। জাতশঙক্ষোঃ সুর্ষেযা অজাদুত। 

| 1 
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্রিশ্চ প্রণাৎ বাযুরজাযত ॥ 71 

] | 
নাভ্য/। আলীদন্তরিক্ষং শীষে? ঘ্োঃ সমবরন্তত। 

| ] 
পন্ত্যাং ভূমিদ্দিশঃ শ্রোত্রৎ তথ। লেক! অকল্পয়ন্॥ ৮॥ 

বিরাডগ্রে সমভবৎ বিরাজে। অধি পুরুষঃ। 

] 
স জাতে! অত্যরিচ্তে পঞ্চদ্ ভমিমথে। পুরঃ ॥ ৯॥ 



৯৮৫ ভ্ানবেদ। 

1 ! 
যু পুরুষে হুিষ! দেবা! যজ্মতমত। 

| 
বসন্তে। অস্যালীদাজ্যং গ্রীক্ম ইঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ৯০ ॥ 

| 
তং যজ্রং প্রারষ। প্রৌক্ষন পুরুষং জাতমগ্র ত। 

ূ | | ৰ 
০৩তন দেবা আঅযজন্ত সাধ্য। বসবশ্চ যে ।॥ ১৯১৯! 

] | 
তশ্মাদশ্ব। 'অলায়ন্ত যে চ কে চোঁভয়াঞ্তঃ 

| | | 
গাবেো হ জ্জিরে তন্মাৎু তস্মাজ্জাত। শজ্যাবয়ত ' ৯২ 

1 ] 
তল্ম[ৎ যক্জাৎ সর্ববহৃত ঝচং সামানি জঙ্ভিরে। 

1 ] 

ছন্দে। হ জঙ্ছিরে তম্মাদ্ যঙ্গুত্তম্মাদজাযত ॥ ৯৩॥ 

] ূ 
তম্মাদ যঙ্ছাৎ সর্ববহৃতঃ সম্ভ-তং গষদাজ্যমূ। 

পশু স্তাংশ্ক্রে বায়ব্যানারণ্য। গ্রাম্যাশ্চ যে॥১৪॥ 

সপ্ডাস্তাসন্ পরিধয়াক্সরঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ? 
স্তন 

] | ক 
দেব। যদ যজ্ঞ তম্বন। অবগ্পন পুরুষং পশুম 1 ২৫॥ 



জ্ঞনব্দে। ১১১ 

ৃ | | 
মুগ দেবস্য বৃচতে। আংশবঃ সপ্ত মপ্ততীঃ। 

[ | | 
রাঃ লোমস্তাজাধন্ত জাতন্তা পুরুষাদধি ॥ ৯১॥ 

চে 

অধর্ববব্দী পুরুষ-সুক্ত মন্বন্ধে বন্তব্য। 

অথর্দবেদীয় দ্বিতীয় পুরুষ-স্ক্তুটী, সাহা অন্যবভিত-পুর্বেই প্রদত্ত হইল খখেদীয় পুরুষ- 
শক্তের সহিত প্রায় নর্মাংশেই অভিন্ন । উহার স্থানে স্থানে কি পাঠান্তর আছে, দ্বিবিধ 

পুরুষ শ্ন্ত মিলাইয়া দেখিলেই তাছা বোধগম্য হইবে। মন্ত্রের ক্রেম-পর্ধ্যায়েও কিছু কিছু 

ব্যতিক্রম আছে। খগখ্েদের পুরুধ-্বক্তে ষে মন্ুটী দ্বিতীয়, অথর্ববেদের পুরুষ হুক্কে তাহা 

চতু+স্থান অধিকার করিয়াছে । আর?) গথেদে পত্রিপাদুর্ধং উদ্দৈৎ* পাঠ স্থলে অথব্ববেদে 

শত্রিভিঃ পদ্ষিদ্যামারোহত্” পাঠ পরিপু্ী হয়। এইরূপ আর আর ষে পাঠাস্তর ও ক্রমান্তর 

আছে, সহজ দৃর্টিতেই তাহা লঙ্গষিত হইবে । 

অথবর্ধবেদীয় পুরষ চক্ষের শ্বতগ্থ অর্থ প্রকাশের আবশ্তীক নাই। খথেদীয় প্ররুষ-শকের 

যে অর্শ প্রকাশিত হইযাছে। নাহার অন্বপরণ করিলেই অথণঁং সে অথ সে ভাব বোধগম্য 

হইলেই অথদবেদের পুকব-স্থক্ের অথন্টিপলী হইবে । 
ক 

ফা 

উপসংহার । 

স।মবেদীয় ব্র।ঙ্গণগণ, পুরুষ-মক্তের যে পাঁচটা মন্জ জপ করিষেন, 
ভরনবেদের+ প্রথম খণ্ডে (৯২৯ম হইতে ৯৪০ম পৃষ্ঠা) প্রকাশিত 
হ্টযাছে। খাথেদীয় ব্রাঙ্গণগণের জাপা ফোলা মন্ত্র পূর্বেই (৮৯ম 
হইতে ৯০০ পুষ্ঠায়) প্রকাশিত আছে _দেখিতে পাইবেন । উয়বিধ মন্ত্রে 
যে সামান্য পার্থক্য গাছে_ লক্ষ্য করিবেব। যম্তর্বেবদীয় ব্রাঙ্গণগণের 
পক্ষে খধেদীয় ব্র।ঙ্গণগণের জাপ্য মে!লটা মন্দের লঙ্গে অতিরিত্ত অ!রও 

পঁ'চটী মন্ত্র জপের বিপ্ি অছে। নে পাঁচটা মন্ত্র (৯০৯ হইতে ৯০৪ 
পৃ্ায়). প্রকটিত হষই্টল। অখন্দবেদ-সংহিতার পুকষ-সুক্তের বিষয় 
(৯৯৫ হইতে ৯৯১ পৃষ্ঠ'য়) পরিদুট হইবে। 

৪০পাাা রগ টে , রাহা বাজরা 



তন্তানবেদ। 

যাঞঙ্াাকালে জাপ্যম্মন্ত্র। 

কোনও কার্ধ্যে কোনও শুভদঙ্কল্পে যাত্র। করিবার পুর্বে “সম্পৃষন্ন- 
ধ্বনন্তির' ইত্যাদি মন্ত্রবিশিন্ট সুক্তটা (খখেদ-সংহিত, খীথম অষ্টক, 
তৃতীয় অধ্য।য়, চতুব্বিংশ বর্গ, ৯ম-_-৯০ম ধক) জপ করিঝ।র বিধি আছে। 

এঁ সুঞ্জ জপ করিয়। যাত্র। করিলে, যাত্রাকারী নিরাপদে গৃহে ফিরিয়! 
আনবেন এবং তাহার সর্বকার্ধ্য পিদ্ধিলত হইবে। 

| | | 
সম্পুষমধ্বনগ্তির ব্যংছে। বিযুচো! নপাং। 

| 
 সক্ষবা দেব প্র ম্পরঃ॥ ১॥ 

অর্দী৪সারিগী-ব্যাখ্যা। 

পুষন, (হে জগংপোষক দেব!) “অধ্বনঃ' (মার্গাৎ। ইলোকাৎ) “সংতির' (অশ্বান, 

অভীষ্টস্থানং সম্)ক্ প্রাপয়। পরিভ্রাণং কুরু)7 “অংহঃ' (বিস্কারকং প1প্নানং ) ঘবি-গির+ 

(বিনাশয় )7 পবমু5ঃ' (মুক্তিপথা বলশখিনঃ অনন্য, (বিযুক্তত্ত ) *নপাৎ ( রজক। শুদ্ধসত্বত্ধরণ ) 

দেব ( হেস্ে।তমান, পূষন,) পঃ' (নঃ) অস্থাকং) পুরঃ' (পুরতঃ) প্র-নঙ্গ' ( প্রসতে | 

ভব) অধিঞিঠতু ইতি যাবৎ)। কর্মাঞ্গে বিচরণনীলঃ অহং বথ। মুজিং প্রাপ্গোগি। ছে 

দেব। তগনুগ্রহং কুরু ময়] সহ সন্বন্ধযুতঃ ভব--ইত্যেবং প্রার্থন। ॥ ১৪ 
গু €ঁ 

বঙ্গামুবাড। 

হে জগংপালক পৃধাদেব| এই গঠাগতির পথ হইতে ( ইহলোক হইতে) আমাদিগকে 

অভীষ্স্থানে লই] বাউন (পগিআাপ করুন )/ ( অভী&হান-গধনে ) বিস্কারক পাপকে 

বিনাশ করন। মুক্তিপথাবলমী জলের রঙ্দক ( অথবা। বিমুকের গুদ্ধপন্বস্বরপ) হেদেব! 



৪নবেদ। ১২১ 

| | | ও 
যে! নঃ পুষন্নঘে। বুকো ছুঃশের আদি দেশঠি। 

1 ] 

অপ ্ম তং পথে। জহি ॥২॥ 

] ] ] | 

অপ ত্যং পরিপঞ্থিনং মুপ'বাণং হ্রশ্চিতম। 

! | 

দুরমাধ কেতহরজ ॥ ৩ ॥ 
খ্ড 

্বামাদিগের গ্রতি আপনি প্রসন্প হন; অথাাং আমাদিগের মধ্যে আপনার অধিষ্ঠান 

হউক। (ভাব এই ষেংঃ-কর্ধ্মার্গে বিচরণশীল আমি যাহাতে মুক্তিপাভ করিতে পারি) হে 

দেব! আমাকে সেইরূপ অনুগ্রহ করুন, আমার সহিত সঙ্থন্ধগৃক্ত হউন )॥১॥ 
রী কট 

নি 

মন্্াসারিণী-বাখা]। 
“পুষন্' (হে জগংপোষক দেব?) €শ্ঘতী ( আভন্ত!) অন্মাকং হননকারী) বকঃ। 

(অন্মদীয় ধনন্ত অপঠ্।) এশেরহা (ুঃপেব) অহসরধৃক্তঃ ) দয (শরুঃ) আদি দেশতি, 

( অস্মান কুমার্থগমূনে আল্গাপয়তি, অশন্মার্গগ।মিনঃ করোতি) তি (তাদুশং শত্রং) পিথং 

( মার্গাৎ। অন্পংসকশা২) 'অপলহে ম্মণ (অবশ্থাং অপাকুরু। বদর )। হেদেব! ষ:ঃশরঃ 
অন্মান বিপিখগামিনঃ করো তি, ভং অপলারয ঠঠি ভাবঃ ॥ ২ ॥ 

্জ রা 

ক 

বঙ্গায়বাদ। 

তেজগংপোষক দেব! আমাদিগের হননকারী, আমাদিগের ধনাপশ্ঠারী, আমাদিগের 

ছুঃসেব্য ( মত্সরধুত্ত ) ষেশরু আমাদিগকে বৃমা"গামী করে, তারশ শন্দকে আমাদিগের 

নিকট হইতে আপনি বিদুরিত করুন। (ভার এই থে-হে দেব! বে শক আমাদিগকে 
বিপথগামী করে, তাহাকে অপসারিত করুন )॥২॥ 

এন 

মর্মানুদারিণী-ব্যাখাা | 

পরিপন্থিনং' (সন্মান্ন্ত প্রতিবন্ধক্কং) 'মুখীবাণং, (তঙ্করনূপং, সছাবাপহারকং) 
£হছরশ্চিতং (কৌটিল্যানাং সথারকং, কুষতিপ্রদং ) 7২ ( পুর্বকথিওং শহুং) ক্তেঠ 
(মার্ীং, অন্মংসকাশাৎ) 'দুরং (দুরদেশং) “আবি (প্রতি) অপ-মক্গ (অপগময়, 
বিছাড়)। হেদেব! কৃপয়া ত্বং অশ্রান্ত অপগ্ভাবপরিবৃদ্ধিকারকং সন্মার্থপ্রতিরোধকং 

তং শত্রং অপঞ্জহি--ইঞ্ডেবং প্রার্থন। ইতি ভাবঃ॥ ৩ ॥ 
৩৮১৩ 



২ জ(নবে। 

| | | 
ত্বং তশ্থ দ্বয়াবিনোহঘশংসম্য কম্তাচি। 

| | 
পদাভি ভিঠ ওপুনিযৃ॥ ৪ ॥ 

| | 
অ| তত্ব দঅ মন্ত্ুঃ পুষম্েবো বণীমহে। 

| | 
দেন পিতুনগোদয়ঃ ॥ ৫ ॥ 

০১১০০ টিক 

বঙ্গান্বাদ। 

সৎপথ-গমনে প্রতিবন্ধক? সদ্চা বাপহার ক কুমতি প্রন পূর্বকথিত সেই শক্রকে আমাদিগের 

নিকট হইতে (হেদেব! আপনি) থুরে বিভাড়িত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই ষে)-- 

হেদেব! অনগ্ভাব-পরিবৃদ্ধিকারক সন্মার্থ গরিব ধক মেই শক্কে বিনাশ করুন )॥৩॥ 
ঙ্ঃ ১ 

চি 

মন্ধাম্সপারিণী-বা।খা। 
হে পৃষা। তং ভঙ্তা' (পুন্নকথিঠন্ত ) হিয়াবনত (প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাপহারকম্ত ) 

£আবশং্ত' (ব্নিষ্সাধকন্য ভক্করশ্য) €তশসিং' (পরদ্ভ্তাপ *ং দেহং) পা (ভবদীমেন 

পাদেন) “ভি? (ঘাক্রমা) বিদলি&ং কুত্ব। ই যাব) ঠতি% ( অব্থানং কুরু)। হে 

দো । তং তং শকং পদদগিত কুজ ভা প্রান! 03) 
৬ চা 

ও 

বঙ্গানুবাদ । 

হে পুবাদের! আপনি সেই প্রগ্যক্ষ-অপ্রন্যক্ষের অপহারক, অনিষ্টপাধক তস্করের 
পরনস্ত্াপকারী দেহকে আপনার পদের দ্বার আক্রমণ করিয়া (খিদপিত করিয়া) অবস্থান 

করুন। (ভাব এইযে'-হেদেব! আাগনি সেই শনকে পদদলিত করুন) ॥ ৪ ॥ 
চি 

জি 

মর্থানুলারিণী-ব্যাথ্য । 
*মন্তম (জ্ঞানবন) “নশ্র' (পাপনাশক, শক্রনংহারকাগিন) “পৃধন্* (জগতরক্ষক 

দেব!) “যেন” (রক্ষণেনঃ প্রকাবেন) গপতম্। (পুর্বপুক্ষষান্) 'অচোদয়ঃ' ( রক্ষিতবান, 

অসি, পাপাৎ পরিতাণং কৃতবান.) “তি (তাদুশং ) "তে (তব ) অব" (রক্ষণং ) 'আ, 

(সব্বতোভাবেন) “বুণীমহে' (প্রার্ধঘামহে)। হে দেব! তয় অস্মকং পিতৃপুরুষান, 

রক্ষিকবান্; অত: করুণয়া তং অন্মান্ রক ইত্যেবং প্রার্থশ। ॥ ৫ ॥ 
ক 

বা 

বঙানুবাদ। 

জানবান, পাপনাশক (শরুণংহাবকারী),। লগণ্রক্ষহ হে দেব! যে প্রকারে আপনি 

অ[ম[দিগের পিতৃপুরুষগণকে রক্ষা করিয়া আপ্য়াহছেন (পাপ হইতে পরিআপ করিয়াছেন) 



জাদ্বেদ। ১২৩ 

| | 
অধ! নো বিশ্বদৌগগ হিরণ্যবাশীমন্তম। 

| | 
ধন।নি সুষণ। কুধি ॥ ৬ ॥ 

| ] ] | 
অতি নঃ শশ্চতো নয় ভগ! নং ম্ূপথ। কুণু। 

| | 
পুষন্নিহ ক্রুহুং খিদঃ॥ খ। 

এই হাঃ এরর, ০ 

আপনার তদ্রপ রঙ্ষ। আমরা সর্দতোভাবে পানা করিতেছি ।  : (প্রাথনার ভাৰ 

এই যে)_হে দেব! আমারিগের পিঠপুকষগণ আাপনার থারাই রক্ষিত হয়াছেন। 

সুতরাং আপনি আমাদিগকেও সেইরূপ রক্ষা করুন) ॥ ৫॥ 
ও কী 

মি, 

মন্মানুমারিঞ-ব্যাখ্যা | 

€বিশ্বপৌভগ' (সকলসৌনভাগ্ঘুক্ষ ) থহরনাব। শীমন্তম” ( শুবর্ণ প্রভজ্ঞ।নকি বণসম্পন্ন, মঙ্গণ- 
প্রদধীবিশিই ) হে দেব, £অধা” (অস্ম।কং প্রাথনাশবণ নম্তধং ) নত (অন্থাকং) ধিনানি 

(পরমার্থরূপাণি শীশ্বর্যাণি) “মৃষণ| (জুষথানিঃ সুণহাশি) কত (ক্রু) 

অয়ং ভাব: সবৈশ্ব/শাণিন্ মঙ্গণপ্রদ হে দেব। আন্মাকং পণমং মঙ্গনং সাধ পরমার্থ 

রূপং ধনং চ অন্রভ্ং প্রবস্_হীতোরং গার্ল ॥ ১॥ 
রঙ ক 

ঞ্ 

ব্লগার । 

লকল-এর্্র্-বিশিই্, মঙ্গলপ্রদ-ধীসম্পন ৮৯ দেখ । আমাদিগের প্রান] শ্রবণানস্তর। 

আপান আমাদগের (পক্ষে) পরমাথণ্ধন স্ুপ্রাপা করিয়া পিটন। (প্রাথনার 

ভাব এই ষে,_সর্বেরবর্য/শানী মন্গণপ্রন হে দেব! আমাদিগের পরম মন্রপ সাধন করুন 

এবং আমাদিগকে পরমাথ'রূপ ধন প্রদান করুণ )॥ ৬। ৃ 
তী যা 

কী 

মর্্ধান্ুপারিণী-ব্যাখ্য। | 

'পুধন্? (হে জগংপোষধক দেব!) এসশ্চঠ৮ (সং্পথিগমনায় অন্মাকং প্রতিবন্ধকান্ 

শত্রন্ ইত) £ন+ (অন্মান্) “অভি (অতিক্রম্য) নয় (অন্তর প্রাপয় ও £নঃঃ 
( অন্ন) “হুগ।' (সুষ্ঠ গন্থং পকে)ন লই) “পথ (লংপণি গন্তান্) “কণু' (কুরু)$ “ইহ 
€ লংপঙ্থানং প্রাপ্ত্যথং) 'ক্রতুং' ( প্রজ্ঞানং) বদ (ল্তয়ঃ প্রাপয়)। হে দেব! অন্রান্ 

পত্রসন্বন্ধাৎ বিচ্ছি্ান্ কুরু॥ লৎপন্থানং চ প্রাপর় ইত্যেবং প্রার্থন।-ইতি ভাবঃ | ৭ ॥ 

যাক টেন তর 



গত শা পাশাশ পলো শন ৮০৯৩. শিরা টে তি শি শান 

১২৪ ত্ানবেদ। 

] | ] 
অভি সযবদং নয় ন নবন্বারে। অধ্বনে। 

] | 

পুণমিহ ক্রহং বিদ? ॥ ৮ ॥ 

| ] 
শগ্ধি পুর্দি প্র যংঘি চ শিশহি প্রান্থযদরমূ। 

| 1 
পুষনিহ ক্রুঠং গিদঃ॥ ৯" 

4.০. মা হা ররাজজজরা। 

বঙ্গাগ্রবাদ। 

জগংপোষধক হে দেব! আমাদিগের সতপথ-গমনে বাধা গ্রদানকারী শক্রদিগকেঃ 

আমাদিগকে অতিক্রম কারয়। অন্থত্র স্থাপন করুন (অর্থাং, আমাদিগের সহিত তাহাদিগের 

যেন কোনও সম্বন্ধ না থাকে ); আমাদিগকে স্ু্ভাবে গ্রমনশীল শক্তির সহিত সুপথগামী 
করুন; এবং সংপথ প্রপ্তিবিষন্সে আমানমকে প্রজ্ঞাননম্পন্ন করুন (প্রাথুনার ভাব এই 

যে।হে দেব! আমাদিগকে শক্রদন্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করুন এবং সংপথে স্থাপন করুন )1৭7 
৮, * 

মন্সাগসা(রণী-ব্যাখা!, 

£পুষণ্ঠ (হেজগত্পাষক দেব!) শম্মীন্ *হযবসং (শোভনভৃণোষধযুতং। শান্তি গ্রদং 

শানং) “অভি নয়' (আভত: প্রাপয়ু)। “ধ্বশে (মাগায়। অন্মাকং গন্তব্যে পাথ ) নবজ্বার£” 

(নুঙনসম্তাপঃ) লন (ন ভবতু); “হহ' (পংপন্থানং প্রাপ্তাথং ) “ক্রতু” (প্রজ্ঞানং ) “বিদ' 

(লয়)। হেদেব! অন্মান্ শান্তিং দেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা-ইতি ভাবঃ॥৮॥ 
ঙীঁ গু 

ধী 

বঙ্গানুবাদ । 

হে ছজগংপোষক্ক দব! আমাদিগকে শান্তিপ্রদ স্থান অভিমুখে লইয়। বাউন; আমাদিগের 

গন্তব্যপথে নুঙন সন্তাপ ষেন না আসে; সৎপথ-প্রাপ্তি-ব্ষয়্ে আমাদিগকে প্রর্কইজঞান 
প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যেঃ_হে দেব! আমাদিগকে শাস্তি প্রদান করুন )০৮1 

ঁ ড় 

মন্মীকসারিণী-ব্যাখ) । 

“পুষন্' (হে জগংপোষক দেব!) ত্বং'শদ্ধি' ( অন্মান, অনুগৃহীতুং শক্তঃ ভব ), “পুধি' 

(অস্মাকং কামনাং পরিপূরক), “বঙ্গ (ধনং" 'পরমার্থরূপং ) প্রধংলি' ( প্রযচ্ছ ), শিশীহ' 
( সৎকর্্লাধনায় অন্মান্ তেজন্বিনঃ কুরু)। “প্রাসি' ( অন্মাকং হৃদয়ং ভক্তিরূসেন সন্ভাবেন 



উ্ঠানবেদ। ২৫ 

] ] 
ন পুষনং মেথামমি সুক্ৈরতি পৃলীমদি 

| | 
বদুমি দস্মমীমছে ॥ ১০1 

বা পুর); “ইহ ( পূর্বোক্তবিবন়ে ) “ক্রতুং' (প্রজ্ঞানং) 'বিদঃ' (প্রবচ্ছ)। হেব! 
অস্মাণ ভক্তিযুতান্ সব্বভাবসম্প্নান কুরু, পরমং ধনং চ প্রস্থ । ইতি ভাৰঃ॥ ৯॥ 

ঙ ঙীঁ 
কী 

বঙ্গানুবাদ । 

হে জগংপোষক দেব! আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হউনঃ আমাদিগের 
কামন। পুরণ করুন? পরমার্থরূপ ধন আমাদিগকে প্রদান করুন, সতকর্নাধনে আমাদিগকে 
তে্ম্বী করুন এবং আমাদিগের হৃদয় তক্তিরসে (সন্তভাবে ) পরিপূর্ণ করুন। আর, এ 
সকল বিষয়ে আমাদিগকে প্রন জ্ঞান প্রদান করুন। (ভাব এই যে,--ভক্তিযুত এবং 
সঙ্ভাবসম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন) ॥৯॥ 

চি 

গা 

ষন্মাজসারিণী-ব্যাখ)]। 

পপুষনং (৩২ জগংপোধকং দেবং) £ন মেথামসি' ( কদাচিদপি বদ্ুং নতু নিন্দামঃ)) 
পরজ “হক্তৈ১" ( বেদমঞ্্ৈ:) “অভিগৃণীমসি' ( সপৈব 'খণীমঃ, অ্তমঃ)$ 'দন্মং' ( রিপুণামুপক্ষরি- 

তারং পুধপং প্রতি ) 'বন্থনি' (ধনানি--ধর্ার্থকামমোক্ষব্ূপাণি ) 'ঈমহে? (যাচাষহে )। বয়ং 

লদৈব জগংপোষকং তং দেবং প্রতি ভক্তিপরায়ণাঃ ভবামঃ। শক্রনাশার় তং দেবং 
আরাধয়ামঃ। স দেবঃ চতুর্বর্ধনং দদাঁতি ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥ 

বঙ্গাঙ্গবাদ। 

সেই জগৎপোধক পুষা-দেবতাকে আমরা (যেন) কদাঁচ নিন্দা না করি; পরস্ত বেরমন্ত্রে 

(যেন) সর্বদাই তাহার স্তব করি; রিপুশক্রগণের ক্ষ্নকারী সেই পুধা-দেবতার নিকট 

অ]মর| চতুর্বর্গ ধন যাচঞা করি। (ভাব এই যে,--আমর] সদাকাল যেন জগৎ 
পোধক সেই দেবঙার প্রতি ভক্তিপর।রণ হই এবং শক্রনাশের নিমিত্ত সেই দেবতাকে 
আরাধনা করি। সেই গেবতাই চতুর্বধর্গধন প্রদান করেন )॥ ১০ | 

পাম গার তরী ক কাহার 



ত্তানবেদ। 

শব্রুনাশে বিশ্ব-বিনাশের মন্ত্ 

বিদ্বু পদে পদে। শক্ত মানুষকে চারিদিকে ঘেরিয়া আছে। ম্তরাং 

যাহাতে বিদ্ব ব্দুরিত হয়) শক্ররের উপদ্রব দুরে যায়) এবপ মন্ত্র মানুধ স্বতঃই 

জপ কনিতে চাম। তাহার ঞযেকটা মন্ত্র নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল) যথ|-- 

ৃ ূ 

ও । অয়ং দেবায় জন্মনে স্তোমে। বিপ্রেভিরানয়া। 

| | 
অকারি রতুধ।তমঃ ॥ ১! 

স্পা 

মর্দ্বানুনারিণী-বাখ]।। 

রত্বধাতষঃ ( অতিশষেন ধনগ্রদ:ঃ মদী$ ইঞ্টপাধকঃ) 'অয়ং (বক্ষ্যমাণঃ) এস্তোমঃ 

(স্তোব্রবিশেষঃ, বেদমন্ত্র ইতি ভাবঃ) 'জন্মনে' (জাযমানায়) মনুয্জন্মধারিণেঃ নররপায় 

ইত্যর৫থঃ) 'দেবায। (দেবলীত্ার্থং) দেনতায়াঃ প্রীতিকামনায়ে) ধবপ্রেভি (মেধাবিভিঃ 

জ্ঞানভিঃ ) 'আসয়া' (মুখেন, দৈব ইতি ভাবঃ) «আকারি' ( দি্পাদিতঃ, উচ্চারিত; ভবতি 

ইতি শেষঃ)। মনুয়ো২ংপি শ্বকন্মপ্রভাবেন দেবতবলাভায় সমর্থঃ ভবতি। যে দেবছং 

প্রাপ্তাঃ তান্ উদ্দিপ্ত স্তোত্রমিদং বিপ্রাঃ উচ্চার্ধান্তে ইডি ভাবঃ ॥ ১ 
চু ও ডী 

বঙ্গানুবাদ । 

সর্বতোভাবে ইঞ্টনাধক বক্ষ্যমীণ এই বেদমগ্্র মনুয্ঙ্গল্াধারী অধাৎ নররূগী দেবতার 
গ্রী(তিকামনায় মেধাবী জানিগণ কর্তৃক মুখে মুখে (অথাৎ সদাকাল উচ্চারিত হয়)। (ভাৰ 

এই ষে-মমুস্তও শ্বকর্মগ্রতাবে দেবত্বলাছে সমথ” হয়; যাহারা দেবহ প্রাপ্ত হইয়াছেন? 

তাহাদিগের উদ্দেশ্তে বিপ্রগণ এই স্তোত্র উচ্চারণ করেন।)॥ ১ ॥ 



জ্ঞানব্দে। ২৭ 

ৃ ৃ | 
য উন্ত্রা় বচোযুজ। ততক্ষুপ্নল। হরী। 

[ | 
শমীভির্যচ্ছম।শত ॥ ২ ॥ 

| | 
তক্ষম(লত্যঙ্যাং পরিজা।নং হখং রথম্। 

| | | 

তক্ষদ্গেনুং মবছুর্ঘাথ॥ ৩। 

পপ ১১১১ 

মর্্ানুপারিণী-ব্যাখ্যা। 

£ষে' (নঃরূপিণঃ দেবাঃ) ন্ত্রায়। (ইন্দ্রনিমিত্তার়। ভগবতপ্রাপ্তিকামনাটৈ। ভগবম্মহিমা- 

প্রকাশার্থং) 'বচোধুক্রা” (বাজ্মাব্রেণ বুজ্যমানৌ, মন্ত্রকর্মপহযুতো।) “হরী (জ্ঞানভক্তিরূপো 

বাহকৌ।) 'মননা” ( মননমারেন। শঞ্চোহনু গ্রহেণ ইত)থ£) *ততক্ষুত (সম্প।দিতবন্ত) অশ্মাকং 

হদেশে গ্রতিষ্ঠাপয়ন্তি ইত)72:$ তে নরদেবাঃ পশমিভিঃ, (অন্াকং কর্মভিঃ সহ) ফেজ্ঞং 

(ষজ্ঞক্ষেত্র। অন্মদীয়ুং হদয়ঃ ইঠযথঃ) “আশত/ . অগ্ধ্বম্ ব্যাপ্য তিষ্ঠন্ধ ইত্যথঃ )। অস্ুং 

ভাবঃ--নররূপিণাং দেবানাং অন্ুগ্রহেণ অন্মাকং হৃহদ্দপ: জানভক্তিযুতং তবতু; অস্মাকং 
কন্ধডিঃ সহ তে দেবা; অন্রপীয়ং হদদং অরধিকুর্বান্ধ ইত্যর্থঃ | ২॥ 

বগা বাদ! 

নররূপী যে দেবগণ ভগবত-প্রাপ্তিকামনার ( ইন্দ্রপা্মীপ্য লাভের জন্ট) মন্্রক্মপহ্যুত্ত 
জ্ঞানভত্ি-রূপ বাহকত্বণকে আমাদিগের হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত করেনঃ সেই নরদেবগণ আমাদিগের 

কর্মসমূহ্র সহিত যক্তক্ষেত্রকে অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়কে বাপিয়া অবস্থিতি করুন। (ভাৰ 

এই ষে,_নররূগী দেবগণের অনুগ্রহে আমাদিগের হৃদয় জানভক্তিযুত হটক) আম্াদিগের 

কর্সমুছের নহ্ত সেই দেবগণ আমাদিগের হৃদদ়কে অধিকার করুন)॥ ২॥ 
র্ ঙ 

্ী 

মন্্াসপারিণী-ব্যাখ্য| | 

তে দেবাঃ “নাসত্যাভ]াং' (অশ্বিনীকুমারদেবাভ্যাং_-তদ্দেবলকাশ প্রাপণাথং, অন্তর্বব্যা ধি- 

বরির্ব্যাধি-নাঁশা ইতি ভাবঃ) «পরিজ্যানং' ( সর্ধতঃগমনশীপং, সকলদেবভাবপ্রাপকং 

ইতা৫থঃ) 'ম্খংং (স্ুখকরং) *রথং (সংকর্মরূপং যানং) “তক্ষন' (নির্শিতবস্ত, 

প্রদর্শিতিবঞ্ত)) যথা! 'লবছ্ঘাং (ক্ষীরামৃত্ক্ত দোগ্ধীং, অমৃতনিস্ন্দিনীং) ধেস্ুংঃ 



২৮ জানবেদ। 

] | ] | 
যুখানা পিতর। পুনঃ সত্যমন্ত্রা ধজ যবঃ। 

ও) এরা ৬ আহে 

| 

খভবে! বিষ্ট্যক্ষত ॥ ৪৪ 

(গাং, ধর্মরূপাং জ্ঞানরশ্সিং ইত্যথ £) তিক্ষম' (প্রদশিতবস্ত, প্রার্শয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। 

মররূপিণঃ চে দেবাঃ মন্ুয্যান ভগবতলামীপাং সংবাহয়ন্তি; তে এষ আদর্শরূপা! 

সন্তঃ ধর্ন্ত শ্বরূপং প্রদর্শরস্তি-ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥ ,. - 
রঃ ড় 

১ 

বঙ্গানুবাদ । 

সেই দেবগণ, অন্তর্ব্যাধি-বহির্বযাধি-নাশের নিষিত্ত সর্বরগমনশীল অর্থাৎ সকল দেবভাব- 
প্রাপক, স্থখকর সৎকর্ম রূপ যানকে নির্মাণ করিয়াছেন--দেখাইয়া গিয়াছেন। এবং 

অমৃতনিষ্তনিনী ধর্রূপ জ্ঞানরখ্িকে প্রদর্শন করিয়াছেন। (ভাব এই ষে।নররূপী 
দেই দেবগণ মণ্বহদিগকে ভগবত্দষীপে সংবাহন করিয়া লইয়া যান; তীহ্বারাই আদর্শ 

্বমপ হই) ধর্মের শ্বকপ প্রদর্শন করেন।)॥৩॥ 

মর্বানুলাবিবী-বাখ্য। | 

£নতামন্থাং' (অবিতথমন্ত্রপামর্থ্যোপেতাত। সতাপরারণাঃ, সত্যমন্রূপা:) খে যুবং? 

(অকপটাঃ, সাধুচরিত্রাঃ। সংস্বন্পহ্ব পাড::) পুনঃ ( তথ1) «বিষ্টা” (ব্যাপ্তিযুক্তাঃ, সর্বত্র 

বিস্তযানাঃ ) “খত বঃ। ( খভুনামক1: দেবাঃ) নরদেবাঃ ইত)থ%) ধুবানা” (যুনঃ) সংসারমোহ- 

পন্ধনিষল্ভিতান্ প্রমান জনান্) 'পিতরা” (পিতৃন্ পিতৃলোকগমনষোগ্ান্, প্রঞ্জাসম্পরান্ 

ইঙার্থঃ) “অরুঠ' (রুতবন্ত, কুর্দন্তি ইতার্ঃ)। নরদেবাঃ খভবঃ সর্বত্র বিছ্বামানত্াৎ 

তব চীসাদর্ধেন মোহান্ধপ্জনান্ উদ্ধারঞিতুং সমর্থাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ॥ ৪ | 

বঙ্গানুবাদ । 

সভ্যপরায়ণ অকপট সাধুচরিত এবং সর্বত্র বিদ্যমান খভুদেবগণ অথাৎ নরদেবতারা 
সংনারমোহপক্কনিমজ্জিঠ প্রমন্তত্নগণকে 0558 অর্থাৎ প্রজ্ঞাগম্পন্ত করিয়া 

থাকেন। (ভাব এই ধে।নরণে রম ্ রা 

স্বারা মোহান্ধঙ্জনগণকে উদ্ধার কা 



জানবেদ। ১২৯ 

| | | 
সং বে! মদামে! অগাতেন্দ্রেণ চ মরুত্বতা । 

] ] 
আদিত্যেভিশ্চ রাঁজভিঃ ॥ ৫ ॥ 

| ] ] 
উতত ত্যং চমনং নবং ত্বষ্টর্দেবস্ নিষ্কৃতমূ। 

| | 
অকত্ত চতুরঃ পুনঃ ॥ ৬ ॥ 

মন্ধান্ুসারিণীব্যাখা]। 

“ইন্ত্রেণ (ভগবত! ইন্রদেবেন। শক্তেঃ প্রশর্ধান্ত চ অধিপতিনা ) £চ। ( তথ] ) 'মরুততা। 

( মরুততিঃ যুট্িঃ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ ) চি ( তথা, সুলতঃ ইত্যর্ঃ) “রাজভিঃ” (দীপামানৈঃ, 
স্বগ্রকাশৈং) /আদিত্যেভিঃ* ( অনন্তন্তান্গীভুতৈঃ, সর্বেঃ দেটবঃ-সহ মিলিতাঃ ইত্ার্থ? ) 
হে নরদেবাঃ খভবঃ! বঃ' ( যুম্মান ) “মদাসং' ( মদাঃ, আনন্দপ্রদাঃ সোমাঃ, অশ্মাকং 

ভজিমুধ+ঃ) কর্ম্দাণি ইত্যথ?) “সং অগ্মত” ( লমগ্রাত। সঙ্গভাঃ বা মদিতোভাবেন প্রাথাঃ 
ভবন্ত)। পর্বে দেবাঃ যথৈব পুজার্থাঃ অন্ম।কমঞ্রস্মরণীয়াঃ ভবস্তিঃ নরদেবাঃ খভবোহপি 
তখৈব অক্মাকং পুঞ্জাধিকারিণঃ অন্ুপ্মরণীয়াঃ চ ভবন্ক--ইতি ভাবঃ ॥ ৫॥ 

র্ট ঝা 
চা 

বন্গাঙ্বাদ। 

ভগবান ইক্দেবের (শক্তির ও এশ্বর্ষ্যের অধিপতির ) এবং মরুদ্দেবগণের ( বিবেকরণী 
দেবগণের ) এবং (স্থুলতঃ) দীপাষান স্বপ্রকাশ অনন্তের অঙ্গীভূভ অর্থাৎ সকল দেবগণের 

সহিত মিলিত, হে নরদেব খতুগণ আপনাদিগকে আমাদিগের ভক্তিন্ুধা অগবণ কর্দুনকল 

প্রাণ্ত হছউক। (ভাব এই যে+-সকল দেবগণ ফেমন আমাদিগের অনুল্মরণীয় হয়েন। 
নরদেব খভূগণও সেইরূপ আমাদিগের পুজ্য ও অনুম্নরণীয় হউন ।) ॥ ৫ ॥ 

মর্্মামুসারি নী-ব্যাখ্যা। 

উত+ টষতঃ তে নরদেবাঃ) তটু্দেবন। (হষ&দেবলকবন্ধিন:, ভ্রাণকর্ত,ঃ.সংসার বন্ধন- 
চ্ছেদেকন্কু দেব) তং (তত প্রখ্যাতং) “নবংং (অভিনব মৎসহযুতং ) নিদ্ৃতংঃ 

৩যু-”১৭ 



১% আরবে | 

| | 
তে নে রত্বানি ধত্তন ত্রিরা সাপ্তানি হুম্বতি। 

০০০ ৬ ঞ্ 

| | 
একমেকং স্থশক্কিতিঃ 8 1 ॥ 

( পরিক্রাণোপারমূলকং ) “চমমং ( ষল্ঞরকর্শাঙ্গং--ভগবতি কর্দন্্রদানরূপং ইতি যাবৎ) 

গপুনঃ চ* (পুনরপি, তথ1) “চতুর ধর্্াথকামমোক্ষচতুর্বর্থকলপ্রদামূ পথঃ ইত্যথ?) 

'অকর্ত' (কৃতবন্তঃ প্রকাশিতবন্ত। প্রদর্শ়গ্ি ইত্যথ)$ অতঃ তে অনুন্বর্তব্যাঃ পৃজ্যাঃ বা 

ইতি পূর্ববস্বন্ধ: । যানি কর্ম্াণি ধর্দার্থকীমযোক্ষচতুর্বর্গফলপ্রদানি ভবস্তি, বর্র্পেবাঃ খভবঃ 

ইহজ্জগতি তেযাং কর্্মাণাং স্বব্ূপং তবং প্রকাশয়ন্তি--ইতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥ 
্ী ঙ 

ষ 

বঙ্গানুবাদ । 

যেহেতু সেই নরদেবগণ, তুষ্ট দেবতার সঙ্বন্ধীয় (অর্থাৎ সংসারবন্ধনছেদক ত্রাণকারী 
দেবতার সম্বস্বীঘ্ঘ) নেই প্রখ্যাত, অভিনব, পরিত্রাণোপায়মূলক ভগবানে কর্ণসম্রদান-ন্ূপ 

যন্তকর্্মাঙ্গকে এবং ধর্্মাথ কামমোক্ষ-চতুর্বব্ষল প্রদ পথনমুহকে প্রকাশিত করিয়াছেন-. 

প্রদিত করেন; অতথব, তাহারা অর্থাৎ সেই নরদেবগণ অনুশ্বরণীয় ও পুঞ্য হয়েন। 

(ভাব এই ষে,_-যে সকল কর্ম ধর্্ার্থকা মমোক্ষচতুর্ববর্ধফল প্রদ হয়ঃ সেই নরদেবগণ ইহছ্গগতে 

সেই কর্দ্মনমূহের স্বরূপ-তব্ প্রকাশিত করেন ।) 4৬ ॥ 

মন্দানুসারিণী-ব্যাখ্য] । 

€তে” (নরদেবাঃ খভব? ) এম$' ( অন্মভ্যং, অশ্মদর্থং) 'রত্বানি' (রমণীয়ানি ধনানি ) 

গহন” (ধারয়ন্তিঃ দদতি ইত্যর্থঃ ) ; «সুহবতে' (সংকর্খপরায়ণায় সাধকায়। তশ্মৈ গ্রদানায় 

ইত্যর্থঃ) এত্রিরা সাগ্ডানি* (ব্রিলোকব্যাপীনি সপ্তলোকোপকারীণি রত্বানি ) দদতি ইত্তি 
শেষঃ$ “হুশস্তিভিঃ: (শোভনস্ততিমন্ত্রঃ। সতকর্মসাধনৈঃ ইতি ভাবঃ) 'একমেকং (ক্রমেঞঃ 

একং একং কতা, কর্্মান্রলারেণ ইতি ভাবঃ) রত্বানি বিতরদ্ভি ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ--তে 

নরদেবাঃ পরষং ধনং বিতরস্তি $ কর্ম্মাগ্ুনারেণ তন্ধনং অধিগম্যতে ॥ ৭ ॥ 

বঙ্গানুবাদ । রি 

নেই নন্ধদেৰ খতুগণ আঙাদিগের জক্স রমণীয় ধননমূহ ধারণ করিয়া আছেন ; সৎকর্ছ 
গরাযণ সাধককে ভীহারা খ্্রিকালব্যাী সপ্তলোঁকের ইতসাধক ধনগমুহ এন করেনঃ 



ত(নবেদ । ১৩ 

অধারযস্ত বহুযোইভজন্তং হুরৃত্যয়। 

1 | 
ভাগং দেবেযু যজ্জিয়মূ ॥ ৮ ॥ 

শোভনস্ততিমন্ত্রের দ্বার অধ্ধাৎ সৎকর্মসাধনের দ্বার! কর্দানুসারে এক এক করিয়! সেই ধন 

তাহার! ব্তব্ণ করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে+নক্ঙ্গেবগণ সংসারে পরমধন বিশ্তরণ 

করিতেছেন; কশ্বান৮ব সেই ধন অধিগত হয়।)॥ ৭॥ 
গু গু 

শি 

মর্দামসারিনী-ব্যাধ্যা। 

“বহুয়ত (বোঢ়ারঠ যাগারদিসংকর্খলম্পদায়িতারং খভবং ইত্যরঃ ) *ম্ুক্তত্যয়' (শোভন 

কর্ণ) সৎকর্ধপ্রভাবেন ) £অধারয়ন্ত' ( অযৃতত্বলাভাদমরবৎ প্রাণাম্ ধারিতবস্তঃ) *দেবেষু' 

( ন্নেৰভানাং মধ্যে -প্রতিষিভাঃ সন্তঃ ইতি যাবৎ) 'যজ্জি্ং (যজ্ঞার্ং হজ্ঞসম্বদ্ধিনং ) "ভাগং 

( অংশং ) “অভ্ভজত্ত' (সেবিতবস্ত, লভন্তে ইত্যর্থঃ)। অঙ্ধং ভাবঃ--সৎবর্গ্রভ!বেন মর্ত্যাঃ 

অপি দেবত্বপ্রাপ্তাঃ সম্থঃ অমৃতম্ত অধিকারিণঃ ভবস্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ 

ঙ ক 
ঙ 

বঙ্গাহবাদ 

বাগাদি সংকর্্মনম্পাদনকারী খতুদেবগণ মুক্কৃতির হ্বারা (সংকন্ধ-গ্রভাবে ) অমৃতহলাতে 

অমরবৎ প্রাণধারণ করিয়া দেবতাদিগের মধ্যে প্রতিষিত হইয়! যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হয়েন। (ভাব 

এই যে,--লৎকর্-প্রভাবে মাচযও দেবত্বপ্রাথ হইয়া! অমৃতের অধিকারী হয়)॥৮॥ 
চি ক 

ডি 

মঞ্্র-কযেকটী সম্বন্ধে বক্তব্য। 

এই মন্ত্রকপেকচী খগ্েদ-সংহিত্ভার গ্রথম অষ্টকের বিস্ভীয় অধ্যায়ের প্রথম ও বিতীক্ন 
বর্দের (উথম মণ্ডল, বিংশ সক্তের ) অন্তভূ কত । 

: এই যগ্র-সমূহের যুখ্ঠ উদ্দেত্ী।-মহ্থয্যত্-লাভ। মানুষই কর্পাপ্র্াবে দেবস্থের অধিকারী 

ই়।-এই তত্বই এখানে বিবৃত। তদ্বারাই বিনাশ হয়। 



ত্ভানবেদর। 

কু্বৃষির জন্ত জাপ্য-মন্ত্র। 

সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষিকার্ষ্যের হানি হয়--শম্যাদি উৎপত্তির পক্ষে 
বিদ্ব ঘটে। কাদীরী-যাগে বৃষ্টি হয়। সে যজ্ঞ বিশেষ গায়ানসাধ্য। কিন্ত 
এ সম্বন্ধে কয়েকটী জাপ্য-মন্ত্র আছে। 

কি ভাবে এ কয়েকটী মন্ত্র জপ করিতে হইবে, অধথর্বববেদ- 

সংহিতার চতুর্থ কাণ্ডে তৃতীয় শনুবাকে পঞ্চদশ নুক্তে তাহার বিবরণ 

পারদৃটি হইবে যথ1ানয়মে এ সৃক্তের যোলটী মজ্জ জপ করিলে 
স্ব-বৃষ্থি হইবে; ফলে খঙ্ুন্ধর। শঙ্ক-সমগ্গিত| হইবেন ॥ অথর্ধবেদোক্ত 
সেই জাপ্য মন্ত্র কয়েকটী শিন্সে উদ্ধ, ৩ করা হইল; যথা-__ 

| | | 
সমুপতস্ত প্রদিশেো নতন্বতীঃ সমন্রাণি বাতজতানি যন্ত। 

| | | | 
মহখযভস্তা নদতে। নতম্বতো বাশ আপঃ পৃথিবীং তর্ন্ত ॥ ৯। 

প্রাচ্যাদি দিকমমুহে সঞ্চিত বাম্পসমূহ বায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হুইয়] উদকপুর্ণ যেখে পরিপত্ত 
হউক । খাষভের সার ভীষণ গর্জন পুর্ববক বামুবিচালিত মেখ-সন্বন্ধী জলরাশি পৃথিবীকে 

তৃ্ড করুক-্্ধরিত্রী ওষধিতে পরিপূর্ণ হউন ॥ ১। 
ঙী রী 

ধাঁ 



জ্ঞনবেদ । ১৩৩ 

| ৃ | 
সমীক্ষয়ন্ত তবিষাঃ স্দানবোহপাং রল!। ওষধীভিঃ সচস্ত।মূ। 

] ॥ | | ] 
বসত সর্গ। মহয়ন্ত ভূমিং পৃথগজায়ম্তামোষধয়ে। বিশ্বরূপাঃ ॥ ২॥ 

| | | | | 
সমীক্ষয়স্ব গায়তে! নভাংস্তাপাং বেগানঃ পৃথগুদ্বিজন্তাম্ । 
রি “ক সি 

সগ্ । ৬০ ০ 

|  . | | “| 
ব্যস্ত সর্গ। মহয়ন্ত ভূমিং পৃথগঞজায়ন্তাং বীরুধে! বিশ্বরূপাঃ ॥ ৩॥ 

| | 
গণান্ত্োপ গায়ন্ত মারুতাঃ পর্জন্য ঘেধিণঃ পৃথক্। 

| | | | 
সর্গ। বধস্য বর্ষতে! বর্ষন্ত পৃথিবীমনু॥ 8॥ পু 

শোভনদানষুক্ (প্রকৃগদাতা ) মরুদ্দেবগণ বৃষ্টিবর্ষণ ত্বারা আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন। 

সব্টির জলে রস-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে ওষধিসমুহের বীঞাছুর উদগত হউক । বর্ধার 
গ্ধারা-বিভূষিত ধরিত্রীতে নানাবিধ ওষধি উৎপাদিত ছউক॥ ২ ॥ 

আমাদিগের কর্তৃক স্তত হইয়া, হে দেবগণ! আপনার! মেঘসসুহকে বেগধুক্ত জল 

প্রবাহে পরিপত করিয়া! পরিচালন করুন! বর্ধা-পারা-বিভুষিত ধরিভ্রীতে নানাবিধ বীরুধ 

জর্থাৎ ওষধি বনম্পতি প্রত্তি উৎপাদিত হউক ॥ ৩ | 

হে পর্জপ্দেব! সাঙ্গোপান্ সহ গর্জন বা আননাধ্যনি পূর্বাক স্াষ্টির কারণভূত বর্ধার 
বারিধারায় পৃথিবীকে আত্তীভুড করুন। ভঙ্বারা বনুদ্ধর! ফলশস্তে পরিপূর্ণ হউক ॥ ৪॥ 

খ 



$৬ট জানবে । 

উদীরয়ত মরু: সমুধতস্তবেষো। অর্কো নন উৎ পাতয়াথ। 

| | | | 
মহধযভম্ত নদতে। নভম্বতো বাশ্র। আপঃ পৃথিবীং তর্পগন্ত ॥ ও ॥ 
টিটি ও হা গ আমারা শর 

| | ৃ 
অভি ক্রন্দ স্তনয়াদিয়োদধিং ভূমিং পর্জজন্য পয়ম। সমঙ্ঘি। 

৬ 
রঙ 

৬ ৪ ॥ ৪৫ 

| . 1 1] | জর. 
বয় ত্যষ্টং বহুলমৈত্ বধমাষারৈষী কৃশগুরেত্বস্তমূ ॥ ৬॥ 

] ] ] 

সং বোবন্ত ম্দানব উদ! অজগরা উতত। 

| | | 
মরুন্ডঃ গ্রচ্যুতা মেঘ। বধস্থ পৃথিবামনু ॥৭॥ 

সমুদ্র হইতে বৃষ্টর জল উর্ধদেশে প্রেরিত হউক। তাহাতে নভঃপ্রদেশে দীণ্তিষান 

উদ্ক-সধার হইয়। পৃথিবীতে তাহা বর্গিক হউক। খযভের ন্তায় ভীষণ গর্জনপূর্ধধক বায়ু 

বিচালিত মেষ-সন্বন্ধী জলরাশি পৃথিবীকে ললিগ্ধ করুক-সধরিত্রী ওষধিতে পরিপূর্ণ হউক ॥৫॥ 
কক জজ 

চে 

হে পর্জন্তদেব! (আপনার আগমনের বার্থ) মেঘগর্জনে বিঘোধিত হউক । আপনি 

সমুদ্রকে উদকদানে বিক্ষোভিত করুন । মধুর বৃষ্টি প্রদানে ভূমিকে অভিসিঞ্িত করুন। 

আপনার সৃষ্ট বর্ষণসমর্থ মেঘসমৃহ আগমন করুক। “আবারৈষী” অর্থাৎ কুর্ধ্য এবং “কৃশগঃ 

অর্থাৎ রশ্সিনমূই মেখাচ্ছ্ন হইয়া অপৃশ্ত হইয়া! পড়,ক ॥৩৬॥ 
০ কী 

কী 

হে মানবগণ |! শোভনদাননীল দ্বেবগণ তোমাদিগকে (সংসারের সকল প্রাণীকে ) বৃরির 

সবার শাস্তিদান করুন। বৃষ্টির বারিবর্ষণে হুল বারিপ্রধাহ উৎপাদিত হউক ।  মরুদেবগণ 
কর্তৃক সঞ্চালিত জলপুর্ণ মেখনমূহ পুধিবীতে বধিত হউক ॥ ৭॥ 

ক ক 
কী 

রব 
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] ] ॥ ] 
আমা বি স্যোততাং বাত! বাস্ত দিশোদিশঃ। 

ৃ | | 
মরুস্তিঃ প্রচ্যুত! মেঘ সং যন্য পৃথিবীমনু ॥ ৮॥ 

] ] | 
আপে! বি্যদত্রং বর্ষং নং বোবস্ত ম্্দানব উৎস! অজগর উত্ত। 

| | | 
মর্প্তিঃ প্রচ্ত! মেঘ।ঃ প্রাবস্ত পৃথিবীমনু ॥ ৯॥ 

| | | 
অপামগ্রিন্তনৃতিঃ সংবিদানো ঘ ওষধীনামধিপ| বভূব 

| | ] | 
সনো বর্ষ বনুতাং জাঙব্দোঃ প্রাণং প্রজাভ্যে। অমুতং দ্িব্পরি ॥ ৯ 

সপ পি পপ পপ সত পপ ০ টি পি 

দিকে দিকে দীপ্যমান বিহ্যাৎ শ্কুরিত হউক । দিকে দিকে মেধের উৎপাদনকারী বায়ু. 

প্রবাহ প্রবাহিত হ্টক। মকুদ্দেবগণ কর্ভৃক সঞ্চালিত মেৰসমূহ পৃথিবীতে বধিত হউক ॥ ৮॥ 

হে শোতনদাপগশীল দেবগণ! আপনাদের সম্থম্থি 'অবাদি' পদাথ অর্থাৎ মেঘন্থ জপরাশি 

বিছা উদ্ররপুরণ যেঘ, বৃষ্টর জল এবং অপ্রগরনমানাক্ণতত বারিপ্রবাহঃ জগৎকে পরিতৃপ্ত 
ঝরুক। মরুদদেবগণ কর্তৃক প্রেরিত মেঘনশুহ পৃথিবীকে প্লাবিত করুক ॥৯॥ 

চি ছি 
ী 

€মধরুপ দেহে বিস্তমান বিছ্যতাগ্লি-সমুহেরঃ ওষধিনমুহের অর্থাৎ উতৎপব্ন্যমানদিগের মূল- 

তত্ব্জ জাভতরদা, ছ্যলোক হইতে আমাদিগের পক্ষে জীবনপ্রদ ৭ অমৃতদাত| হউন ॥১* ॥ 

কী ড় 
ী 



১৩৬৬ জানবে্দ। 

| | | | | 
প্রজাপতিঃ দলিলাদ। সমুদ্রদাপ ঈরযন্ন,দধিমর্দযাতি। 
গছ আজ। / হজে 

| | ] ] 
প্র প্যায়ত। বৃষ! অশ্বশ্ত রেতোহর্ববোঙেতেন স্তনবিক্কনেহি ॥ ১৯ 

ভরত জজ হারা ৫ ৬ 

] 1 ] ] 1 
অপো নিষিঞমহরঃ পিত। নং শ্বলন্ত গর্গরা অপাং বরুপাব নীচীরপঃ স্ঞ। 

| ৃ | : 
বদস্ত পৃশ্সিবাহবে! মণ্ডক। হরিণানু ॥ ৯: ॥ 

| | | 1 
ংবগুসরং শশয়ান। ব্রাহ্মণ! ব্রতচারিণঃ। 

| | 
বাচং পর্জজগ্যজিন্বিতাং প্র মণুক! শবাদিযুঃ ॥ ৯০। 

প্রজ্জাগণের পালক বষ্টিপ্রদ সম্বসগাত্মক প্রজাপতি শর্য্যদের ব্যাপনশীল সমুদ্র হইতে 

উদকসমূহকে বৃষ্টির জন্ত প্রেরণ করিয়। রশ্িমুহের দ্বারা গীড়ন করুন । অশ্বের স্তায় গতি- 

বিশিষ্ট ব্যাপনশীগ মেঘের বৃট্ুৎপাদন ভূত বীর্ঘ্য প্রবঞ্ধিত করুন এবং সেই প্রবৃদ্ধবীর্ষ্য মেঘের 

সহিত, হে পর্জনদেব, আপনি আমাদের অভিমুখে আগমন করুন ॥ ১১ ॥ 
কী ক 

কী 

£অন্থর” (মেঘলমূহের প্রেরক অথবা বৃষ্টিজলের ঘারা গ্রাণপ্রদঃ জলের উৎপাদক সুর্য) বৃষযু- 
দক বর্ষণ করুন। তাহাতে উদকসমূহের ঘর্থরধ্বনিযুক্ত প্রবাহ্সমূহ উদ্ভ'সিত হউক । হে বরুণ 
দেব! আপনিও তৃমিতে সঞ্চরণশীগণ জলকে মেঘ হইতে নির্ক্ত করুন। তাহাতে শ্বেতবাহ- 
যুক্ত ভেকসমুহ বৃষ্টির জলে নবজীবন লা করিয়া, বিস্তীর্ণ ভূমিতে শব্দ করিতে থাকুক ॥ ১২॥ 

খী রি ১৬ 

ব্রতচারী ত্রাঙ্মণের স্তা় সম্বংসরকাল বাস্ভাত্বপশ্ুষ্ক ভেকগণ, স্গসরান্তে বৃষ্টির জলে লব্- 
সংজ হইয়া, পত্দন্তের গ্রীতিকর শব্দ করিতে আরস্ত করুক । আর, তাহাদের সেই প্রীত্তি- 
কর হ্রধধবনি শ্রবণ করিয়া পর্ভন্তনেৰ তুষ্টিলাভ করুন ॥ ১৩ 

ঙঁ ্ঁ 
কী 
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ৃ | | 
উপপ্রবদ মগ্ডুকি বর্ষমা! বদ তাছুরি। 

|. 

] | | 
মধ্যে তুদহ্য প্রবন্ধ বিগৃহা চতুরঃ পদঃ ॥ ১৪ ॥ 

| 
খ্খাতই ধৈমখা৩ই মধ্যে তছুরি | 

স্ 

** * | ] 
বরং বনুধ্বং -পিতরে| মরুতাং মন ইচ্ছতঃ ॥ ৯? ॥ 

1 | ] | 
মহান্তং কোশমুদ্চাভি বি নবিদ্্যতং ভবতু বাতু বাতঃ। 

1 | | | 
তন্বতাং যদ্রং বৃধা বিহ্যট। অনন্দিশীবোষধয়েঃ ভবজ্ত ॥ ৯১।॥ 
পর চে শ আটে 

শী তি পাপ পা শপ? শপ উস শপ পা. পাপা তাপ পপ ও ০ পা 

মণ্ডকি হর্মপ্রাণ্ত হইঘ়া আনন্দধ্বন করুক্। তাছুরি বৃষ্টিকে আহ্বান করুক অগাৎ 

তাহাদের যেরপ শব্ধ গুনিলে বৃষ্টি হুয়। সেইরপাবে তাভারা বর্ষণ-ধবনন করুক । বৃত্তির জলের 

ছার] হদ পূর্ণ হইলে সেই হুদের মধ্যে আপনাদের চারিটী পদ প্রবের ন্যায় প্রনারিত 

করিয়। তাহার! যথেগ্ছভাবে আনন্দে বিচরণ করুক ॥ ১৪ ॥ 

হদমধ্যে বর্তমান খখখাই, খৈমখাই ও তাছুরি প্রতি বিভিন্ন জাতীয় ভেকগণ আনন্দধবনি 

করিয়া বৃহির আকাজ্া। করুক; বৃ্টিকামনাকারী সেই মগুকগণ বৃষ্টি আনয়ন করুক ॥ ১৫ ॥ 
রঃ ক 

ঙ 

পর্জন্তদ্নেব মেখরূপ কোশ ব। আবরণ উম্মোচন করিয়া, বর্ধার জল বর্ষণে তুঁমিকে 
অভিিষ্ছিতত করুন। অন্তরিক্ষ বিছ্যৎপুর্ণ হউক ; বৃষ্টির অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হউক, বৃষ্টির দ্বার! 
বহপ্রকারে প্রেরিত উদ্করাশি ষঞ্ঞাি ক্রিয়ার অনুকূল হউক; ওষধি অর্থাৎ ব্রীহিষবাদি এবং 

অরপ্যজাত গুরুগুযা।দি আনন্দদায়ক বৃষ্টির জলে অভিষিজ্ত' হইয়া হ্যযুক্ত হউক ॥ ১৬: 
সেন সুতি পজজ 

ওয়ু.১৮ 



তন্বানবেদ। 

বিবিধ কার্যে জাপ্য-মন্ত্র ৷ 
০০০ ৬ 

মানুষের মভাব অঠিযোগ অশান্তির অন্ত নাই। কি অন্তাব, কি 

অভিযোগ, কি অশান্তি--চিন্ত। করিতে গেলে-্তাহার সংখ্য। নিদদেশ 

কর! যাঁয় না। সকল প্রকার অভাব অভিযোগ অশান্তির কবল হইতে 

মুক্তি লাভ করিবার উপায় বেদ শির্দারণ করিয়াছেন বটে; কিন্ত সে 
বড় বিষম কঠোর কৃচ্ছ দাধ্য ব্যাপার! মানুষের প্রসেষ্ট! দে পথে অগ্রপর 
হইতে পারে না। মৃতরাং শল্প মল্প করিয়া এক একটী করিয়। অভাব" 

বিদ্ুরণের জন্যই তাহার। প্রধান হঃ প্রধত্বপণর হুয়। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, 
অভিধোগের বিষয় অনন্ত হইয়। পড়ে; স্বতরাং তাহার মধ্যে যে অভি- 
যোগটা প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাঁহ। দুরীকরণ জন্যই মানুষ প্রথম 
প্রযত্বপর হয়। অশান্তির স্বালামাল। চা;রদিক বেষ্টন করিয়া আছে ॥ 

তাহারই যে কোনও একটা ভ্বাল। নির্ববণ করিবার জন্য মানুষ আকুলি- 
ব্যাকুলি করিয়! ছুটে । মনে ব| চিন্বে স্থৈরধ্য আনিতে পারে না। 

এই প্রণঙ্গে আমর! মানুষের কয়েক প্রকার অভাব অভিযোগ অশান্তি 

দুধীকরণের পম্থ। (নির্দেশ করিবার চেষ্টা পাইতেছি। অসংখ্য অনস্ত 

অত্াব অভিযোগ অশান্তির মধ্যে পড়িয়া! মানুষ তাহার মধ্যকার ছুই 

একটীর প্রতিকার পক্ষে চেস্টা পাইতে পাঞ্জে। মেই চেষ্টাই মানুষ 

প্রথমে করিয়া দেখুক ॥ তাহাতে মফলকাম হইলে, ক্রমশঃ নকল অশান্তির 

খুল-কারণ দূরীকরণের পথ দৃষ্তির সম্মধে এতিভাত হইবে। 
গ্ীঁ 

ও 



জ্ঞনবেদ। ১৩১৯ 

শাঙ্্রে বিশ্বান উত্পাদনের সম্্ ] 

মস্্রজপের পুর্বে শান্ত্'বাক্যে বিশ্বাস উৎপাদন আব্তক। শাস্তে বিখ্বীন নাই, সদাই 

সংশয়চিত, এ অবস্থায় অন্ত্রজপ নিরর্থক হয়। তাই কোনও মন্ত্রজপের পূর্বে শান্ববাক্যে 

বিশ্বাস-স্থাপনের জন্ত চেষ্টা করা আবশ্তক | মন্তত্রইা ধধিগণের মত এই ষে)_-নিম্োদ্ধত মন্ত্রটা 
(খখেদ। ৪র্থ অক) ৭ম অধ্যায়) ১৩শ বর্ণ ) জপ করিলে শান্্বাক্যে বিশ্বাল জন্মে । 

থর ন্ট 

তে 

] | | ] 
ও। অহেড়মান উপযাহি যজ্জং তৃভ্যং পবন্ত ইন্দবঃ হৃত্ত।সঃ। 

|  . | | 
গাবে। ন বজ্িন্ৎম্বমোকে। অচ্ছেম্ত্রাগহি প্রথমে! যঞ্সিয়ানায.! 

হৃদয়ে সবভা ব.সঞ্চয পূর্বক অসংপ্রতিবন্ধক বজ্ধারী দেবতাকে আহ্বান কর: হইয়াছে। 
অন্তর নির্দল হউক হৃদয়ে দেবতার অধিষ্ঠান হউক+-মন্ত্রের ইহাই কামন]। 

এই মন্ত্রটী প্রতিদিন এক শত বার জপ করিতে হইবে। তাহ। হইলেঃ শান্ের প্রতি 
লর্বপ্রকার সংশয় নাশ হুইয়! শান্র-বিষয়ে ষথার্থ বুদ্ধি 'মাসিবে। 

১৩০০ 2০০ 

পতিগুহে গ্রীতিবন্ধনের মন্ত্র। 

নিযে চারিটা মন্ত্র গ্রকটিত হইল। এই মন্ত্রকয়েকটী ( অরর্কেদ-সংহত1। ১ম কাণ্ড, 

৩য় অনুবাক, ৩য় হুক্ত। ১৪ মন্ত্র)ভ্্রীর ব| পুরুষের হছুর্যাগ্য শিবারপের জন্ত বিছিত। যে 

স্ত্রী কখনও পতির গৃঙ্থে আশ্রয় পান লা, যে তত্রীর প্রতি তাহার পতি বিরূপ ও বিরক্ত, এই 

মন্তরান্তর্গত ক্রিরার ফলে সেই স্ত্রী পতির স্ুুনয়নে পতিত হইবেন এবং পতিগৃঢহ আর 

পাইবেন। অপিচঃ এই মন্ত্রের গ্রভাবে পুরুষেরও সৌভাগ্যোদয় হইবে। 
ছ্ী রর ১ 

[ | ] 
ও তগমস্ত। বর্চ আদিষ্যধি বৃক্ষাদিব অজম,। 

| 
মহাবুর ইব পর্বতে! জ্যোক পিতৃতান্তামূ ॥ ১॥ 



১৪৩ জালবেদ। 

চু | | 
এষ! তে রাজন কন্যা! বধুনি ধু়্তাং যম। 

| | 
স। মাতুর্বধ্যতাং গুহেথে। ভ্রাতুরথে! পিতুঃ ॥ ২॥ 

] ] 
এষ তে কুলপা রাজন তামু তে পরি দদ্ুপি। 

| , ] 
জ্যোক পিতৃম্বানাতা অ! শীষ সমোপ]াতৎ॥ ৩। 

ণ | | | 
অনিতস্য তে ব্রহ্ষণ! কশ্বপন্থ। গযস্য চ। 

| | 
অন্তঃকোশমিব জাময়োপি নহ্যামি তে ভগমৃ॥৪॥ 

সস আজাজ 8 ৬. সপ জপ 

শপ্রনবের মন্জ্র। 

নিয়োদ্ধত ছত্বটী অগ্্র ( অথর্ববেদ-সংহিত1, ১ম কা, ২য় অন্থবাক, ৫ম হুত্। ১--৬ অঙ্্) 

হুপ্রসব কার্ষে ব্যবহৃত হয়। গভিণী গর্ভযন্ত্রণায় দারুণ কষ্ট পাইতেছেনঃ সেই সময় ষথাবিধি 

দেবপুজনানস্তর এই হুক্তের মন্ত্রকয়টা উচ্চারণ পূর্বক শাস্তিজল প্রক্ষেপ করিতে , হইবে । 

গভিণীর মস্তক শীতোষ শাস্তিজলে সিজ্জ করিয়া! মস্ত্রোচ্চারণ করিলে তৎক্ষণাৎ মুপ্রসব হয়। 

| ] 
$। বষট তে পুষনন্মিন্তসুতাবর্ধ্যম। হোত! কৃণোতু বেধাঃ। 

| | | 
দিঅ্তাং নার্ধত প্রজাত। বি পর্ববাণি জিহতাং সুতবা উ ॥৯॥ 

] | | 
চতত্রোঃ দিবং প্রদিশশ্চতত্রো। ভূম্য! $ত। 

| | ] 
দেব গর্ভং সমৈরয়ন্ তং বুঞুবন্ধ সুতবে। ধ॥ 



চ্ানবেদ। ১৪১ 

1 
লুষ। ব্যর্ণোতু বি যোনিং |হাপয়ামনি। 

| | 
শ্রথয়া সুধণে ত্বমেব ত্বং বিলে শ্যজ ॥ ২ ॥ 

ৃ ৃ 
নৈব মাংসে ন পিবপি নৈব মজ্জন্যাচ্তমূ। 

|] ১. ॥ | | | 
অবেতু পৃষ্মি শেবলং শুনে জরাযত্তবেহব জরায়ু পপ্ততাম্॥ ৪॥ 

| ৃ 
বি তে ভিনদ্মি মেহনং যোনিং বি গবীনিকে। 

| | | | 
বি মাতরং চ পুত্রং চ বিকুমারং জরাযুনাব জরায়ু পগ্তাম্ ॥ ৫ ॥ 

| | 
যথ! বাতে। যথ। মনেো। যথা পতন্তি পঙ্ষিণঃ | 

| | | 
এব। ত্বং দশমস্তে লাকং জরারুন! পতাব জরায়ু পগ্ঠতাম্ ॥ ৬॥ 

পাবাধির ব্যাধি-বিনাশ মন্ত্র। 

গবাদি পণ্ড নানাক্প পীড়ায় আক্রান্ত হয় । তাহাদের পীড়ার বা কষ্টের বিষয় তাহার] 
মানুষের নিকট প্রকাশ করিতে পারে না। যদিও মানা কালে নানারূপ পগু-চিকিৎলালয় 

গ্রতিষিত হইবার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়] যায়; কিন্তু বাকৃশক্তিহীন পণ্ডর চিকিৎসা বড়ই কঠিন। 
অধর্ববেদে পশ্বাদির চিকিৎস1-বিষয়ে নানাবিধ মঙ্ত্র ও প্ররক্রিগ্মার পরিচয় পাওয়া 

বায়। তাহারই মধ্য হইতে প্রথম কাণ্ডের প্রথম অন্থবাকের অন্তভূর্কি চতুর্থ কুকের 
টারিচী মন্ত্র পর পৃষ্ঠাঘ্ উদ্ধত কর! বযাইতেছে। 

ঙ 
€ 



১৪২ জানবেদ। 

| | | 
॥ অন্থয়ো (যন্ত্যধ্রভির্জাময়ো অধ্বরীয়তামূ 

| | 
পৃঙ্চতী মধুনা পয়ঃ ॥ ১॥ 

| | 
অমুর্য্যা উপ সূর্ধ্যে যাভির্ব। সূর্য্যঃ সহ। 

]. 
ত। নে! হিহ্বস্বধ্বরমূ ॥২। 

| 
অপে। দেবীরুপ হ্বয়ে যজ্র গাবঃ পিবস্তি নঃ। 

ৃ 
লিন্ধৃভ্যঃ কত হবিঃ॥ ৩ 

| | | 
অপস্ব১ন্তরনথতমগ্ল, ভেষজম্। 

| | | 

অপাুত প্রশস্তিভিরশ্ব। ভবথ বাজিনে। গাবে! ভবথ বাজিনীঃ॥ ৪॥ 

£অবয়ে! বস্তি? প্রভৃতি উক্ত চারিটী মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক লবণ-মিশ্রিত জল অথব1 কেবল 
মাত্র জল গোর্জাতিকে পান করাইতে হইবে ; তাহাতে তাহাদের সর্ববিধ ব্যাধি-নাশ ও 

পুটি লংসাধিত হইয়া থাকে । গোজাতির রোগ উপশমন ও পুষ্টি-প্রনাধন পক্ষে পূর্ষোদ্বত 
মন্্-কয়েকটা অশেষ ফলোপধায়ক বলিয়া! উল্লিখিত হয়। 

কারাদ ভি শাহর 



তলানবেদ। 

সর্ধশাত্তি"কামনায় জাপ্যমন্ত্। 

নিম্োদধূত মন্ত্রটী জপের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের মর্ার্থ অবগত হইয়। চিত্ত" 
বৃত্তিকে তদমুমারী করিতে পারিলে, মন্ত্রতক্টা ধধিগণ বলিয়াছেন, এই 
এক মন্ত্রজপেই সর্বপ্রকার শান্তি প্রাপ্ত হওয়! যায়। মন্তরটী এই।-- 

€ ঙ 
গু 

| | | 
$। ভদ্রং কর্ণেঙিঃ শুণুগাম দেবা ভদ্রং পশ্বেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। 

ৃ 1 | | | 
স্থিরৈরঙ্গৈস্তটবাংসন্তনৃতির্বব্যশেম দেবাহতং যদায়ুঃ॥, 

(খখেদ-সংহিতা, গ্রথম অক, যষ্ঠ অধ্যার। যোড়শ বর্থ; ১ ম'গুল। ১৪ অনুবাক১ ৮৭ ছুক্ত)। 
ক ডী 

৪ 

ি মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্য। | 

£দেবা£ ( দী্রিদানাদি গুণোপেতাঃ সর্কে দেবা? হে দেবভাবাঃ ইত্যর্ঘঃ) যুন্নৎপ্রসাদাৎ 
“বর্ণে (অঙ্খদীয়ৈ: শ্রোত্রেঃ ) 'ভদ্রং (ভজনীয়ং কলযাপবচনং, ভগবন্মহমানধ ভগবতৎকথাং 

ইত: ) 'শৃণুয়াম' (শ্রোতুং সমর্ধাঃ ভাম)) দেব্ভাবপ্রভাবেন অন্গাকং শ্রোতরঃ সগৈব 



১৪৪ জানবেদ। 

ভগবৎকখামৃতশ্রবণপর: গবতূ--ইতি আকাঙ্জ] ; জজ (চে বঙনীয়াঃ, আকাজনীয়াঃ 
অনুপ্মরনীয়াঃ বা! দেবা; দেবভাবাঃ ব1) যুনবৎপ্রসাদাং এঅক্গভিঃ। (আত্মীরৈঃ চক্ষৃতিঃ ) “ক্র 

(মুশোভনংভগবঙজজপং) পশ্তেষ। (জং সমর্থাঃ হাম) ) দেবতপ্রভাবেন অশ্মাকং চক 
সদৈব শোভনভগবনুর্িদর্শনমমর্থ ভবতু ইতি আকাজ্ষ।। অপিচ, হে দেবাঃ! যুগ্ম 

প্রসাদাৎ *স্থিরৈহ €( অচঞ্চলৈ:, ভগবতপরার়ণৈঃ ইতার্থঃ ) অঙ্গৈত (হস্তপদাদিভিঃ বছিরবয়বৈ! 

দুলদেছৈঃ ইতার্থঃ) তথ। “তনুভিঃ' ( শরীরৈঃ-অন্তরাদিসমন্থিতৈঃ, আত্ান্তরদেহৈঃ, হাক 

শরীরৈং ইত্যখঃ ) যুক্তাঃ সন্তঃ বয়ং “তুষ্ট,বাংসহ' ( ভগবস্তং স্থবস্তঃ, দেবভাবান্ অনুসরম্ধঃ ) 

গদেবছিতং' (দেবকার্য্যে রত, ভগবতি টপস্ইকর্দ ইত্যা্ঃ) “যত (শেষ্ঠং অন্ভিলধিতং) 

£আঘুং (জীবনং ) “ব্যশেম' (প্রাপ্পযাম 1 প্রাথনাযাই ভ বলতে দেবাঃ। যুন্াক মনু 

কম্পদা অন্পাকং জীবনং ভগবংপরাবণং ভগবছপেহে বিভিশক গর" ভব ইতি আকাঙ্কা। 
ঙ ১ 

বঙ্গানবাদ 

দীণ্িদানাদি-গুপবিশি্ট সকল দেবগণ অগরাৎ তে দেবশ।বসমুত | আপনাদিগের প্রসা্গে 

আমাদিগের কর্ণ-সযৃহের দ্বার! আমর! যেন ভজনীঙ্গ কল্যাণবচন * গত *গবন্মঠিম। ভগবতকথ। 

শ্রবণ করিতে সমথ হই ; (আকাঙ্ক! এই ষে,_“দনভাবপনভাবে আমাদর শাত্র সঙগাকাল 

ষেন সভগবংকথামুত শঅবণপরাঘণ হয) ) ষক্জনীল পাকা) ভ/সরশীয় ভে দেবগণ ব। 

গেবভাবসত্রত। আপনাদিগের পলক পসামারদাগর ছশ্গ মুতের রা আমরা ষেন আ্রাশাভন 

ভগবানের কপ (ঙ্গখিতে সমর্গ ভট , [প্ৰাক1ন৮ এেই (দর ঞা্ভাবে আমাদিগের 

চক্ষু সর্দাকাল শোভন ভগবনাধিদশী ন সমর্পণ উ১৯ক১। আর, হে দগণ। আপনাজিগের 

প্রাসাদে আমাদিগের অচঞ্চল অর্থাৎ ভশবতপ্রামশ ভশ্বপদাদি বতিরবয়ব-সমুন্ভর দ্বার' ( স্ুল- 

দেহের দ্বারা) এবং অন্তরাপ্দি-সযন্থিচ আভাগরীগ শরীরের তারা (হচ্মাদেহের ঘারা) যত 

হইয়া, আমরা ভগবানের খ্রতি করিতে করেতে 'শর্থাৎ দেবভা ব-সমৃভের অনুসরণ করিত্তে 

করিতে, দেবকশ্মে রত অর্থাৎ ভগবানে উংস্থকম্ম শর অভিলধিত আমু যন প্রাপ্ত 

হই; (প্রীর্ধনার ভাব এই যে দেবগণ। আপনাদিগের অনুকম্পায় আমাঙগিগের 

জীবন ভগজ্তপরারণ ভগবহৃদ্ষেশ্ে বিহিতকম্মণর হউক-- এই আকাক্ষা )। 

যেন তারই কথ! শুনি, যেন ভাব কপ দেখি, যেন তাঁরই 
কার্যে দেহ-নন সমর্পন করিতে পারি, শাম'দিগের মধ্যে দেব- 
তাবের বিকাশ হট! আমাদিগের সেইকপ জীবন প্রন্ষট হষ্টক। 
ইহাই প্রার্থনার নিগ্রত তাতপর্বযর্ঘ। 












